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Proposta de resolució sobre la presència efectiva de les dones en la indústria audiovisual catalana
250-00895/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

13
13

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la taxa per a l’obtenció d’una còpia dels
atestats d’accidents de trànsit
250-00896/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre l’exempció del pagament de la taxa per a l’obtenció
d’una còpia dels atestats policials per a les víctimes d’accidents de trànsit
250-00897/12
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Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre la gestió dels danys causats per l’incendi de la Ribera
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16
16

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un control específic de la retribució dels
alts càrrecs de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-00905/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies d’educació infantil i primària a la província de Girona per al curs 2019-2020
250-00906/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre el compliment de determinats compromisos amb els
treballadors del Consorci per a la Normalització Lingüística
250-00907/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre les polítiques d’igualtat en la funció pública
250-00908/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre la retirada de les subvencions discrecionals a la Plataforma per la Llengua
250-00909/12
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Tramesa a la Comissió
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Termini de presentació d’esmenes

21
21

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la legislació de transparència en el món
local
250-00921/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre l’establiment d’un protocol per a la ratificació de denúncies telefòniques o telemàtiques davant dels Mossos d’Esquadra en el cas de
víctimes hospitalitzades
250-00922/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Tramesa a la Comissió
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Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre la revocació de la consideració d’Òmnium Cultural com
a entitat cultural
250-00933/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre els projectes de construcció a Tarragona d’un centre
penitenciari obert i del Fòrum de la Justícia
250-00934/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre l’avaluació econòmica i social de l’impacte de les deduccions autonòmiques de l’impost sobre la renda de les persones físiques
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Proposta de resolució sobre el foment i la difusió del ballet
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250-00937/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre els beneficis fiscals de què gaudeix Plataforma per la
Llengua
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Proposta de resolució sobre la celebració de festes aquàtiques privades a la cala
d’en Massoni i en altres espais protegits de la Costa Brava
250-00939/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre mesures urgents per a garantir la seguretat ciutadana
i erradicar la venda il·legal a l’espai públic a Roses
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Tramesa a la Comissió
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Termini de presentació d’esmenes
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Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució per a combatre la inacció del Govern davant el nombre creixent de ciutadans en situació de pobresa energètica privats del dret d’accés als
subministraments bàsics
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Tramesa a la Comissió
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Proposta de resolució sobre les accions necessàries per a lluitar contra la pobresa
energètica
250-00945/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre la creació d’una bossa d’hores estructurals al Cos de
Mossos d’Esquadra
250-00946/12
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre l’Assemblea Nacional de França
250-00947/12
Presentació: GP Cs
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Proposta de resolució sobre el manteniment de la seguretat a les vies de comunicació davant les actuacions de grups separatistes que la posen en perill
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Proposta de resolució sobre la celebració del Dia de la Cultura Jueva a Catalunya
250-00949/12
Presentació: GP Cs
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Proposta de resolució sobre la dotació d’agents del Cos de Mossos d’Esquadra
destinats a casos de violència masclista
250-00950/12
Presentació: GP Cs
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la
Sindicatura de Comptes
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2019, sobre Gestió de Serveis
Sanitaris, corresponent a l’exercici del 2016
256-00031/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Termini per a proposar compareixences
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3.30. Altres tramitacions
3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
Informe del Síndic de Greuges sobre transparència, accés a la informació pública i
bon govern, presentat el juliol del 2019
360-00018/12
Tramitació en Comissió

36

4. Informació
4.45. Composició dels òrgans del Parlament
4.45.05. Comissions legislatives
Composició de la Comissió d’Empresa i Coneixement
410-00012/12
Adscripció de diputats del GP ERC
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4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis
Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/12
Substitució de diputats
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4.45.12. Comissions específiques de seguiment
Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
411-00002/12
Adscripció de diputats del GP ERC
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions
4.50.01. Compliment de resolucions
Control del compliment de la Resolució 361/XII, sobre els implants coclears
290-00333/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució
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Control del compliment de la Resolució 362/XII, sobre l’extensió dels implants coclears bilaterals
290-00334/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució
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Control del compliment de la Resolució 363/XII, sobre les llistes d’espera per a rebre un implant coclear
290-00335/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució
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Control del compliment de la Resolució 220/XII, sobre la protecció dels infants
290-00353/12
Designació de la Comissió competent

39

4.50.02. Compliment de mocions
Control del compliment de la Moció 66/XII, sobre la política industrial
390-00066/12
Informe relatiu al compliment de la Moció

39

Control del compliment de la Moció 97/XII, sobre les universitats públiques
390-00097/12
Informe relatiu al compliment de la Moció
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Control del compliment de la Moció 101/XII, sobre els Mossos d’Esquadra i les policies locals
390-00101/12
Designació de la Comissió competent

41

Control del compliment de la Moció 102/XII, sobre les polítiques d’habitatge
390-00102/12
Designació de la Comissió competent
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Control del compliment de la Moció 103/XII, sobre el pla d’acció dels departaments
davant l’emergència climàtica
390-00103/12
Designació de la Comissió competent
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Control del compliment de la Moció 104/XII, sobre la crisi ecològica i els conflictes
ambientals i territorials
390-00104/12
Designació de la Comissió competent
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Control del compliment de la Moció 105/XII, sobre la salut mental i l’atenció al suïcidi juvenil
390-00105/12
Designació de la Comissió competent
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Control del compliment de la Moció 106/XII, sobre les accions que perjudiquen la
convivència
390-00106/12
Designació de la Comissió competent
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Control del compliment de la Moció 107/XII, sobre els casos de corrupció a Catalunya
390-00107/12
Designació de la Comissió competent

43

Control del compliment de la Moció 108/XII, sobre la gestió del territori, la lluita contra el despoblament rural i els ajuts a zones que han patit incendis forestals
390-00108/12
Designació de la Comissió competent
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Control del compliment de la Moció 109/XII, sobre la Catalunya rural
390-00109/12
Designació de la Comissió competent
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Control del compliment de la Moció 110/XII, sobre la prevenció i l’extinció d’incendis
390-00110/12
Designació de la Comissió competent
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Control del compliment de la Moció 111/XII, sobre les operacions de rescat a la Mediterrània i les polítiques d’acollida de migrants
390-00111/12
Designació de la Comissió competent
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Control del compliment de la Moció 112/XII, sobre els problemes de mobilitat
390-00112/12
Designació de la Comissió competent
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Control del compliment de la Moció113/XII, sobre la situació dels menors no acompanyats
390-00113/12
Designació de la Comissió competent
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4.52. Compareixences del president de la Generalitat
4.52.05. Sol·licituds de compareixença
Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè
informi sobre l’orientació política dels actes institucionals de la Diada i sobre els
recursos públics que s’hi destinen
361-00016/12
Sol·licitud

44

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la compra a CaixaBank
dels terrenys on s’emplaçarà el Hard Rock Entertainment World
354-00150/12
Sol·licitud i tramitació

45

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda sobre el Programa d’homogeneïtzació
dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions
socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Estat
354-00163/12
Sol·licitud i tramitació

45

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
Sol·licitud de compareixença de Joan Jaume Oms, president d’Infraestructures de la
Generalitat de Catalunya, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi
sobre la gestió de les obres públiques del 2017 ençà
356-00549/12
Sol·licitud

45

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Hisenda davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre el Programa d’homogeneïtzació dels processos i
mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa
el sector públic de la Generalitat a l’Estat
356-00550/12
Sol·licitud

46

Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè
informi sobre el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns
de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de
la Generalitat a l’Estat
356-00551/12
Sol·licitud

46

Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre
al Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació
dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat
a l’Estat
356-00552/12
Sol·licitud

46

Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges davant la Comissió del Síndic de
Greuges perquè informi sobre les seves relacions amb persones investigades pel
presumpte finançament il·legal de CDC
356-00556/12
Sol·licitud
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i
d’altres persones
Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió del Síndic de Greuges per
a informar sobre la relació de retribucions dels alts càrrecs i el personal eventual i
altres qüestions que afecten el síndic de greuges
359-00019/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern
i d’altres òrgans
4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
Memòria del Centre d’Estudis d’Opinió corresponent al 2018
334-00071/12
Presentació: Centre d’Estudis d’Opinió
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
202-00023/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat; GP Cs; GP CatECP; SP CUP-CC; SP PPC (reg.
43749; 43848; 43864; 43915; 44127; 44187).
Pròrroga: 8 dies hàbils (del 17.09.2019 al 27.09.2019).
Finiment del termini: 30.09.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions
legals en matèria de tributs cedits per l’Estat
202-00031/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: SP PPC; GP JxCat; SP CUP-CC; GP ERC; GP CatECP (reg. 43559;
43660; 43722; 43750; 43916).
Pròrroga: 8 dies hàbils (del 16.09.2019 al 26.09.2019).
Finiment del termini: 27.09.2019; 10:30 h.

Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per a
refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits
202-00032/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP Cs; SP PPC; GP JxCat; SP CUP-CC; GP CatECP (reg. 43525; 43560;
43661; 43723; 43917).
Pròrroga: 8 dies hàbils (del 16.09.2019 al 26.09.2019).
Finiment del termini: 27.09.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
202-00059/12
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 16.09.2019 al 30.09.2019).
Finiment del termini: 01.10.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.
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Proposició de llei per a prohibir els cetacis i els otàrids en captivitat i
els delfinaris a Catalunya
202-00060/12
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 16.09.2019 al 30.09.2019).
Finiment del termini: 01.10.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a
Catalunya
202-00061/12
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 16.09.2019 al 30.09.2019).
Finiment del termini: 01.10.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny,
de regulació de l’impost sobre successions i donacions, per a la
disminució de la càrrega fiscal de la ciutadania catalana
202-00062/12
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 16.09.2019 al 30.09.2019).
Finiment del termini: 01.10.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el tancament de dos restaurants de
la platja Llarga de Tarragona situats en un espai de l’antiga Ciutat
Residencial de Tarragona
250-00506/12
CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Sol·licitud: GP Cs (reg. 44182).
Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la defensa de la lliure competència
250-00868/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 45304 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 10.09.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 45304)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació total

1. Sol·licitar al Govern de l’Estat la derogació del Reial decret-llei 15/2017 del 6
d’octubre, amb el qual es va aprovar la modificació de la llei de Societats per facilitar la mobilització d’empreses fora de Catalunya després del referèndum de l’1 d’octubre del 2017.

Proposta de resolució sobre l’ús de les xarxes socials del Govern
250-00873/12
CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Sol·licitud: GP Cs (reg. 44224).
Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.

Proposta de resolució sobre la presència efectiva de les dones en la
indústria audiovisual catalana
250-00895/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre l’eliminació de la taxa per a l’obtenció
d’una còpia dels atestats d’accidents de trànsit
250-00896/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

Proposta de resolució sobre l’exempció del pagament de la taxa per
a l’obtenció d’una còpia dels atestats policials per a les víctimes
d’accidents de trànsit
250-00897/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

Proposta de resolució sobre la gestió dels danys causats per
l’incendi de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues
250-00898/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre els vessaments il·legals al Segre
250-00899/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

Proposta de resolució sobre la dimensió de les empreses
250-00900/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

Proposta de resolució sobre la Comissió Assessora sobre la
Publicitat Institucional
250-00901/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la publicació en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya de les ofertes públiques de treball
publicades al Boletín Oficial del Estado
250-00902/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

Proposta de resolució sobre l’ús indegut de diner públic destinat
a l’activitat dels grups parlamentaris per a sufragar despeses del
referèndum il·legal de l’1 d’octubre
250-00903/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

Proposta de resolució sobre la necessitat de reforçar l’atenció
educativa als alumnes en el marc d’un sistema educatiu inclusiu
250-00904/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.
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Proposta de resolució sobre l’establiment d’un control específic de
la retribució dels alts càrrecs de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals
250-00905/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies d’educació
infantil i primària a la província de Girona per al curs 2019-2020
250-00906/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

Proposta de resolució sobre el compliment de determinats
compromisos amb els treballadors del Consorci per a la
Normalització Lingüística
250-00907/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre les polítiques d’igualtat en la funció
pública
250-00908/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

Proposta de resolució sobre la retirada de les subvencions
discrecionals a la Plataforma per la Llengua
250-00909/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

Proposta de resolució sobre el projecte del Museu del Còmic de
Badalona
250-00911/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la reobertura dels consultoris locals
tancats de Piera
250-00912/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència per a
gent gran al barri de la Maternitat i Sant Ramon, del districte de les
Corts de Barcelona
250-00913/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

Proposta de resolució sobre l’habitatge amb perspectiva juvenil
250-00914/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre el diagnòstic de la
limfangioleiomiomatosi
250-00915/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

Proposta de resolució sobre el millorament de la comprensibilitat
dels informes mèdics
250-00916/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

Proposta de resolució sobre el desdoblament del CAP Sant Pere, de
Reus
250-00917/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució de convocatòria de reunió de l’Observatori de
Dret Privat de Catalunya
250-00918/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera del
sistema sanitari
250-00919/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

Proposta de resolució sobre l’equiparació dels nivells retributius dels
professionals de l’atenció primària amb els dels serveis hospitalaris
250-00920/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre l’aplicació de la legislació de
transparència en el món local
250-00921/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un protocol per a la
ratificació de denúncies telefòniques o telemàtiques davant dels
Mossos d’Esquadra en el cas de víctimes hospitalitzades
250-00922/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

Proposta de resolució sobre la creació d’un observatori del treball
digne
250-00923/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la creació d’un consultori mèdic a
l’Albiol
250-00924/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un pla de futur per al
sector del salvament aquàtic
250-00925/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat dels
turistes davant l’acció de grups radicals violents i la delinqüència
organitzada
250-00926/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.
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23

BOPC 412
13 de setembre de 2019

Proposta de resolució de reconeixement als funcionaris i voluntaris
que han participat en l’extinció de l’incendi de la Ribera d’Ebre
250-00927/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

Proposta de resolució sobre la impossibilitat del Cos de Mossos
d’Esquadra de garantir la seguretat ciutadana
250-00928/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

Proposta de resolució sobre el trasllat de presos i la vigilància
perimetral de les presons
250-00929/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.
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Proposta de resolució sobre el servei d’urgències pediàtriques al
Prat de Llobregat
250-00930/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

Proposta de resolució sobre el reconeixement del grup C1 als tècnics
en cures auxiliars d’infermeria
250-00931/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

Proposta de resolució sobre la creació de places residencials per a
persones amb discapacitat física i el desplegament de la figura de
l’assistent personal
250-00932/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.
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Proposta de resolució sobre la revocació de la consideració
d’Òmnium Cultural com a entitat cultural
250-00933/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

Proposta de resolució sobre els projectes de construcció a
Tarragona d’un centre penitenciari obert i del Fòrum de la Justícia
250-00934/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

Proposta de resolució sobre l’avaluació econòmica i social de
l’impacte de les deduccions autonòmiques de l’impost sobre la renda
de les persones físiques
250-00935/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.
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Proposta de resolució sobre el foment i la difusió del ballet
250-00936/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

Proposta de resolució sobre la suspensió de les relacions
contractuals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb
entitats presumptament vinculades a possibles delictes de corrupció
i de finançament il·legal de partits polítics
250-00937/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

Proposta de resolució sobre els beneficis fiscals de què gaudeix
Plataforma per la Llengua
250-00938/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.
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Proposta de resolució sobre la celebració de festes aquàtiques
privades a la cala d’en Massoni i en altres espais protegits de la
Costa Brava
250-00939/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

Proposta de resolució sobre mesures urgents per a garantir la
seguretat ciutadana i erradicar la venda il·legal a l’espai públic a
Roses
250-00940/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

Proposta de resolució sobre l’Institut Nova Història
250-00941/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.
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Proposta de resolució sobre el preu del raïm al Penedès
250-00942/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

Proposta de resolució per a combatre la inacció del Govern davant
el nombre creixent de ciutadans en situació de pobresa energètica
privats del dret d’accés als subministraments bàsics
250-00943/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

Proposta de resolució sobre l’impuls dels medicaments genèrics i
biosimilars
250-00944/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.
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Proposta de resolució sobre les accions necessàries per a lluitar
contra la pobresa energètica
250-00945/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

Proposta de resolució sobre la creació d’una bossa d’hores
estructurals al Cos de Mossos d’Esquadra
250-00946/12
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2019 al 25.09.2019).
Finiment del termini: 26.09.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

Proposta de resolució sobre l’Assemblea Nacional de França
250-00947/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 44939 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada,
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la Asamblea Nacional de Francia, para que
sea sustanciada ante la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

El domingo 1 de septiembre el Sr. Torra y el Sr. Bosch llevaron a cabo unas declaraciones en las que hacían creer a la opinión pública que un manifiesto firmado
por menos del 10% de los diputados de la Asamblea Nacional Francesa transmitía
la opinión oficial de esta institución.
Ninguno de ambos se hizo eco del posicionamiento del Presidente de dicha institución, que hizo llegar al Ministerio de Asuntos Exteriores de España una carta
oficial en la que manifestaba su adhesión a la unidad e integridad de España, su
confianza en las autoridades españolas y el reconocimiento de nuestra democracia
respetuosa con el Estado de Derecho.
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No es la primera vez que tanto el Sr. Torra como el Sr. Bosch manipulan intencionada y ostensiblemente la información de forma partidista y emplean las instituciones públicas para sus propios fines.
Desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos condenamos el intento de engaño
del Presidente de la Generalitat y del Conseller de Acción Exterior y Transparencia
mediante la ocultación de parte de la información y la interpretación partidista de
la información, para promover en la opinión pública la adhesión a sus intereses secesionistas.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña condena el intento de engaño a la opinión pública
catalana que ha realizado el Govern de la Generalitat al manipular la información
sobre la Asamblea Nacional Francesa y le insta a rectificar públicamente y a pedir
disculpas por lo sucedido.
Palacio del Parlamento, 2 de septiembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Blanca Victoria Navarro Pacheco, Susana Beltrán García, diputadas, GP Cs

Proposta de resolució sobre el manteniment de la seguretat a les
vies de comunicació davant les actuacions de grups separatistes que
la posen en perill
250-00948/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 44942 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciutadans, Matías
Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentario de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la
propuesta de resolución sobre el mantenimiento de la seguridad de los usuarios de
las vías de circulación ante las actuaciones de grupos separatistas que la ponen en
peligro, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

En los últimos años y especialmente a partir del golpe a la democracia perpetrado
por el Gobierno de la Generalitat que encabezaba Carles Puigdemont los días 6 y 7
de septiembre de 2017, un golpe que comportaba la derogación de facto, sin el menor atisbo de debate ni de legitimidad democrática, de las normas fundamentales de
nuestro ordenamiento democrático, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Constitución Española y que tuvo su chusca continuidad en la efímera declaración de independencia y proclamación aparente de una pseudo república catalana escenificada
burdamente por el entonces presidente de la Generalitat en el Pleno del Parlamento
de Cataluña la tarde del 10 de octubre de 2017, se han venido produciendo de forma
continuada diversas actuaciones presuntamente delictivas o, en todo caso, contrarias
a las normas y leyes democráticas que a todos nos obligan, cometidas de forma reiterada por los autodenominados «Comités de Defensa de la República».
Muchas de las actuaciones de estos grupos organizados, que cuentan con el apoyo explícito de las formaciones políticas que dan apoyo parlamentario al actual Govern de la Generalitat, es decir, de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de
Catalunya y la Candidatura de Unitat Popular - Crida Constituent, se han dirigido
bien a cortar las principales vías de comunicación terrestres catalanas, principal3.10.25. Propostes de resolució
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mente autovías y autopistas, bien a emplear indebidamente las mismas, partes de
las mismas o lugares adyacentes como emplazamiento no ya de concentración, reunión o manifestación de personas sino también para realizar acciones que ponen
en peligro no solamente a las personas que las protagonizan sino también a las que
circulan por las mismas. Así, por ejemplo, en Cataluña se ha vuelto una habitualidad indebida e injustificada encontrar personas pintando o colocando con vocación
de permanencia elementos como grandes lazos, pancartas y banderas en carreteras
y autopistas o grupos organizados que, por ejemplo, zarandean estos elementos al
paso de vehículos a gran velocidad.
Coincidiendo con fechas señaladas en las que la densidad de tráfico se ve incrementada de forma exponencial con motivo del disfrute de las vacaciones por parte
de muchos ciudadanos españoles y del resto de Europa, los autodenominados CDR
han llevado a cabo acciones consistentes en la ocupación de varios puentes sobre las
principales autovías y autopistas, con exhibición profusa de símbolos separatistas y
el despliegue de pancartas con lemas ligados al movimiento separatista.
Ni que decir tiene que esta ocupación y esta exhibición de propaganda separatista está expresamente prohibida por la vigente Ley 37/2015 de Carreteras, al ser un
motivo de distracción para los conductores que pone en riesgo la seguridad vial y
genera un riesgo cierto de que se produzcan accidentes graves, máxime teniendo en
cuenta la alta densidad de tráfico soportada por las autovías y autopistas catalanas
a lo largo de todo el verano y muy especialmente los fines de semana y los domingos que coinciden con las operaciones salida y retorno de las vacaciones estivales.
Además, cabe recordar que la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (RDL 6/2015) prohíbe distraer la atención de los usuarios de
las vías de circulación y que la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad
Ciudadana mandata a los poderes públicos a retirar los obstáculos que pusieren en
peligro la circulación por dichas vías.
Asimismo, la exhibición de pancartas y/o cualesquiera otros elementos no ya
desde las propias vías de circulación sino en las zonas próximas visibles son objetivamente idóneas para generar situaciones de distracción y, por tanto, de riesgo y
peligro para la seguridad de los usuarios de las vías de circulación, infringiéndose
así la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
A pesar de lo que acabamos de exponer, tanto el sectarismo y la adhesión ideológica de los responsables políticos de Administración autonómica de la Generalitat
en primer término, como la absoluta pasividad de la Delegación del Gobierno de
España en segundo término, han provocado una situación de impunidad que agrava
la reincidencia en estas acciones ilegales.
Por todo ello, es indispensable que el actual Govern de la Generalitat abandone
su deriva de exaltación de las ilegales acciones de los CDR y asuma su deber legal
de proteger efectivamente la seguridad de los usuarios de las vías de circulación que
se encuentran en nuestra comunidad autónoma.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat:
1. A garantizar la seguridad y la integridad de los usuarios de las vías de circulación situadas en Cataluña adoptando las medidas necesarias para que no se produzcan actuaciones ilegales como la colocación de publicidad y propaganda política y/o
la concentración de personas en lugares no autorizados de dichas vías y/o la exhibición de cualesquiera elementos que objetivamente puedan distraer a los usuarios de
las vías de circulación desde las zonas de influencia de las mismas como puentes o
viales próximos.
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2. A aplicar a los correspondientes responsables de las situaciones objetivas de
riesgo para los usuarios de las vías de circulación la correspondiente normativa sancionadora en materia de seguridad vial.
Palacio del Parlamento, 3 de septiembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Matías Alonso Ruiz, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la celebració del Dia de la Cultura Jueva
a Catalunya
250-00949/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 45024 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada,
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la
Proposta de resolució per celebrar el Dia de la Cultura Jueva a Catalunya, per tal que
sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent:
Exposició de motius

El Dia Europeu de la Cultura Jueva es celebra des del 1996 el primer diumenge de setembre i és una jornada celebrada en més de 30 països al voltant d’Europa,
l’objectiu principal del qual és l’organització d’activitats associades a la cultura jueva
que ajudi a impulsar i donar a conèixer l’herència cultural i històrica del poble jueu.
A Catalunya enguany es celebra amb el Cicle de Cinema Jueu a la Filmoteca
Catalana i amb la Setmana del Llibre Jueu-Sefer Barcelona i amb la celebració de
conferències i diverses activitats a les diferents comunitats jueves i als nombrosos
calls jueus que hi ha a Catalunya.
No obstant això, la difusió que es fa d’aquesta jornada i del seu significat, fora de
les comunitats jueves és escassa, tal com han manifestat alguns membres d’aquesta
comunitat a Catalunya.
El Grup Parlamentari de Ciutadans considera necessari treballar per tal que es
difongui la realització d’aquestes activitats i la importància de l’herència cultural del
poble jueu a la història europea, que és també la història de Catalunya i de la resta
d’Espanya.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fer les gestions necessàries amb les institucions públiques i privades que tenen per objecte la difusió de l’herència cultural del poble jueu a Catalunya per tal de
reforçar-la i donar-li més visibilitat.
b) Fer les gestions necessàries per tal de reforçar la connexió de les institucions
públiques i privades a Catalunya que tenen per objecte la difusió de l’herència cultural del poble jueu a Europa amb altres institucions que tenen el mateix objecte a la
resta d’Espanya i en el si de la Unió Europea.
c) Presentar en seu parlamentària en el termini de 6 mesos des de l’aprovació
d’aquesta resolució un informe per escrit amb les gestions fetes i els resultats assolits.
Palau del Parlament, 4 de setembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, Susana Beltrán García, diputades, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la dotació d’agents del Cos de Mossos
d’Esquadra destinats a casos de violència masclista
250-00950/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 45101 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, María Francisca Valle Fuentes, diputada del
Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i
168 del Reglament del Parlament, presenten la Propuesta de resolución sobre la dotación de agentes de Mossos d’Esquadra destinados a casos de violencia machista,
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent:
Exposición de motivos

La Ley 5/2008 de 24 de abril del derecho de las mujeres a erradicar la violencia
machista parte de la premisa que los derechos de las mujeres son derechos humanos.
La violencia machista es una grave vulneración de estos derechos y un impedimento para que las mujeres puedan lograr la plena ciudadanía, la autonomía y la
libertad.
La ley establece los mecanismos para contribuir a la erradicación de la violencia
de género que sufren las mujeres. La normativa internacional, nacional, autonómica
y local ha desarrollado un amplio conjunto de derechos y medidas para erradicar las
violencias contra las mujeres
Durante los últimos años, en España se han producido avances legislativos en
materia de lucha contra la violencia machista.
El Estatuto de Autonomía de Cataluña da un trato muy sensible a las mujeres y
aborda de forma específica los derechos de las mujeres ante la violencia de género.
Así, en su artículo 153 aborda las políticas de género disponiendo que corresponde
a la Generalidad la competencia exclusiva de la regulación de las medidas y los instrumentos para la sensibilización sobre la violencia de género y para su detección
y prevención, así como la regulación de servicios y recursos propios destinados a
conseguir una protección integral de las mujeres que han sufrido o sufren este tipo
de violencia.
El título III de la propia Ley 5/2008 regula todos los derechos de las mujeres a la
prevención, la atención, la asistencia, la protección, la recuperación y la reparación
integral, que pasan a ser el núcleo central de los derechos de las mujeres en situaciones de violencia machista. En su capítulo 1 determina el derecho a la protección
efectiva, lo que vincula a los cuerpos de policía autonómica y local, los cuales deben
vigilar y controlar el cumplimiento exacto de las medidas acordadas por los órganos judiciales.
Durante el año 2018 los Mossos d’Esquadra recibieron 12.977 denuncias de violencia machista en el ámbito de la pareja, llegando a incrementarse las denuncias
recibidas en el ámbito policial y también judicial respecto a las que hubo en el año
anterior.
En el informe del año 2018 del TSJC se destaca que la relevancia política, social
y jurídica de la violencia sobre las mujeres determina que en los últimos ejercicios
se haya considerado necesario singularizar y ampliar la información sobre esta materia, auténtica lacra de nuestra sociedad. Igual que en años anteriores los delitos
previstos en los artículos 153 y 173 del Código Penal concentran cerca del 70% de
la actuación policial y judicial. El número de órdenes de protección se mantuvo estable en Cataluña, y se aprecia un incremento en el número de órdenes adoptadas
con prevalencia de la orden de alejamiento y prohibición de comunicación. Esto significa una mayor carga de trabajo para los Mossos d’Esquadra que se dedican a esta
labor y que requieren de una continuidad casi diaria para cada una de las personas
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que deben proteger por lo que, para atender y controlar debidamente el cumplimiento de las medidas acordadas, es necesario que exista un mayor número de efectivos
destinados a esta materia que tengan la especialización necesaria para abordarla en
la forma más eficaz.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, sin perjuicio de las
medidas de formación y concienciación social que deben aplicarse en otros ámbitos
de actuación, presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat de Cataluña a:
1. Ampliar en un 10% la plantilla de efectivos de Mossos d’Esquadra destinados
al Grupo de Atención a la Víctima estableciendo un período máximo de 6 meses
para cubrirlo.
2. Potenciar la formación y especialización de los efectivos del Cuerpo de Mossos d’Esquadra destinados a Grupo de Atención a la Víctima.
3. Elaborar acciones de prevención específica para adolescentes de 12 a 18 años,
entre ellas creando un entorno web informativo para víctimas de todo tipo de agresiones incluyendo las sexuales.
4. Realizar un programa de formación específica de análisis de colectivos vulnerables, destinada a las unidades de seguridad ciudadana a fin de dotarles de mejores
recursos para la identificación de indicios de problemas de violencia machista.
Palau del Parlament, 2 de setembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; María Francisca Valle Fuentes, diputada, GP Cs

Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la
Sindicatura de Comptes
3.10.60.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2019, sobre Gestió
de Serveis Sanitaris, corresponent a l’exercici del 2016
256-00031/12
PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
CATALUNYA
Reg. 45123 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 10.09.2019

L’Informe de fiscalització 12/2019, sobre Gestió de Serveis Sanitaris, corresponent a l’exercici del 2016, pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament i en l’edició
electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans,
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Parlament: 10 dies hàbils (del 16.09.2019 al 30.09.2019).
Finiment del termini: 01.10.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.09.2019.

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
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3.30.

Altres tramitacions

3.30.04.

Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre transparència, accés a la
informació pública i bon govern, presentat el juliol del 2019
360-00018/12
TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019.

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
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4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05.

Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Empresa i Coneixement
410-00012/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ERC
Reg. 44861 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.09.2019

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada
Aurora Carbonell i Abella ha estat designada membre de la Comissió d’Empresa i
Coneixement.
Palau del Parlament, 2 de setembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

4.45.10.

Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/12
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 44862 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.09.2019

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alta: Alfons Montserrat Esteller
Baixa: Jordi Orobitg i Solé
Palau del Parlament, 2 de setembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

4.45.12.

Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
411-00002/12
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ERC
Reg. 45100 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.09.2019

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputa-

4.45.05. Comissions legislatives
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da Núria Picas Albets ha estat designada membre de la Comissió de Polítiques de
Joventut.
Palau del Parlament, 5 de setembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 361/XII, sobre els implants
coclears
290-00333/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 44947 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 10.09.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 361/XII, sobre els
implants coclears (tram. 290-00333/12), us informo del següent:
El procediment quirúrgic pel qual es realitza un implant coclear (inclòs el bilateral) d’acord amb criteris clínics d’indicació ja està considerat en la cartera de serveis, sent l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues el centre de referència per a tots
els nens i nenes de Catalunya fins els 17 anys.
Barcelona, 12 d’agost de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Control del compliment de la Resolució 362/XII, sobre l’extensió dels
implants coclears bilaterals
290-00334/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 44948 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 10.09.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 362/XII, sobre
l’extensió dels implants coclears bilaterals (tram. 290-00334/12), us informo del següent:
El procediment quirúrgic pel qual es realitza un implant coclear (inclòs el bilateral) d’acord amb criteris clínics d’indicació ja està considerat en la cartera de serveis, sent l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues el centre de referència per a tots
els nens i nenes de Catalunya fins els 17 anys.
Barcelona, 12 d’agost de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

4.50.01. Compliment de resolucions
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Control del compliment de la Resolució 363/XII, sobre les llistes
d’espera per a rebre un implant coclear
290-00335/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 44949 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 10.09.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 363/XII, sobre les
llistes d’espera per a rebre un implant coclear (tram. 290-00335/12), us informo del
següent:
Per tal d’optimitzar l’equitat en l’accés als implants coclears, els dos hospitals
que actualment realitzen aquests implants en adults (Hospital de Santa Creu i Sant
Pau i Hospital Germans Trias i Pujol) han consensuat un protocol que classifica i
prioritza les indicacions d’acord a l’evidència sobre la seva efectivitat. La implantació coordinada d’aquest protocol ha de servir per garantir l’accés en el marc de
l’establert en la cartera bàsica de serveis, així com per ajustar-se al compliment dels
terminis d’espera garantits.
Barcelona, 12 d’agost de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Control del compliment de la Resolució 220/XII, sobre la protecció
dels infants
290-00353/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019

4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 66/XII, sobre la política industrial
390-00066/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 44821 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 10.09.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment al punt 5 de la Moció 66/XII, sobre la política
industrial (tram. 390-00066/12), us informo del següent:
El Govern de la Generalitat de Catalunya aposta pel desplegament de la Intel·ligència Artificial com una «prioritat del govern i de país» impulsant, sota el nom de
Catalonia.AI, l’Estratègia d’Intel·ligència Artificial de Catalunya amb la voluntat
de convertir Catalunya en un pol tecnològic mundial en tecnologia d’intel·ligència
artificial.

4.50.02. Compliment de mocions
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El Govern ha aprovat un document de bases de l’estratègia d’Intel·ligència Artificial de Catalunya que desplegarà un programa d’actuacions específiques per enfortir
l’ecosistema d’Intel·ligència Artificial existent a Catalunya. Es tracta d’un document
impulsat pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, resultat
de més de vuit mesos de treball per part d’un grup d’experts en diferents camps de
la intel·ligència artificial, que té com a objectiu desenvolupar i executar una estratègia en l’entorn d’aquesta tecnologia que permeti fer d’aquesta revolució tecnològica
una important contribució de la societat al teixit empresarial i econòmic de tot el
territori.
Els objectius associats al desplegament de l’Estratègia són:
– Impulsar l’ecosistema de la intel·ligència artificial a Catalunya.
– Situar Catalunya com un dels motors de la intel·ligència artificial a Europa.
– Convertir Catalunya, i Barcelona en particular, en un nucli d’intel·ligència artificial global.
– Crear, retenir i atraure talent especialitzat en intel·ligència artificial a Catalunya.
– Potenciar la recerca i innovació en intel·ligència artificial a Catalunya.
– Crear, mantenir i governar un repositori obert de dades i facilitar-hi l’accés.
– Fomentar l’adopció de la intel·ligència artificial per part d’empreses i institucions.
– Impulsar la formació en intel·ligència artificial de professionals i ciutadans.
– Explicar a la ciutadania l’impacte positiu de la intel·ligència artificial en el seu
benestar.
– Promoure un desenvolupament sostenible, integrador, segur i just de la intel·ligència artificial a Catalunya.
L’Estratègia d’intel·ligència artificial de Catalunya, plenament alineada amb els
eixos estratègics del Pla de coordinació de la intel·ligència artificial de la Comissió
Europea, desplegarà un pla estratègic multisectorial, transversal i centrat en les persones que prioritzarà sectors com la salut, la mobilitat, la sostenibilitat, l’economia
productiva, l’agroalimentació i els serveis públics, i es desplegarà amb un pla d’actuació al voltant dels eixos següent:
– Ecosistema: impulsar un model de governança transversal que doni suport
al desenvolupament d’un ecosistema d’intel·ligència artificial coordinat i connectat
amb el món
– Recerca i innovació: potenciar la recerca i la innovació mitjançant l’aplicació
d’instruments específics i l’establiment de sinergies entre l’Administració, els centres de recerca i innovació especialitzats i organitzacions usuàries intensives en intel·ligència artificial.
– Talent: crear, atraure i retenir el talent especialitzat que impulsi el desenvolupament de solucions d’intel·ligència artificial i la transferència de coneixement a la
societat, a la vegada que capacita la ciutadania i els professionals d’altres sectors per
afrontar el seu impacte.
– Infraestructures i dades: disposar de les infraestructures necessàries per al
desenvolupament de la intel·ligència artificial i facilitar l’accés segur a les dades públiques i privades.
– Adopció de la intel·ligència artificial: impulsar la incorporació de la intel·ligència artificial com a tractor d’innovació en l’Administració i en sectors estratègics
com l’agroalimentari, la salut i el benestar, el medi ambient, la mobilitat, el turisme,
la cultura i la industria, entre d’altres.
– Ètica i societat: promoure el desenvolupament d’una intel·ligència artificial ètica, que respecti la legalitat vigent, sigui compatible con les nostres normes socials i
culturals, i estigui centrada en les persones.
El passat 15 de juliol es va iniciar un procés de participació pública adreçat
al sector TIC, entitats, teixit econòmic i social per a poder fer aportacions entorn
l’estratègia d’intel·ligència artificial de Catalunya. El document de l’Estratègia d’in40
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tel·ligència artificial de Catalunya pot consultar-se al portal participa.gencat.cat on
també es poden realitzar les aportacions i comentaris del mateix en el procés participatiu obert: https://participa.gencat.cat/processes/estrategiaIA
Barcelona, 28 d’agost de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Moció 97/XII, sobre les universitats
públiques
390-00097/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 44822 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 10.09.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment als punts a i b de la Moció 97/XII, sobre les
universitats públiques (tram. 390-00097/12), us informo del següent:
Atès que no s’han pogut aprovar uns nous pressupostos, i es segueix amb pròrroga pressupostària, no ha estat possible abordar cap reducció en la política de preus
públics ni avançar en un nou marc de finançament de les universitats públiques,
més enllà de les obligacions derivades dels increments salarials i de l’acompliment
de l’acord de mantenir el preu de grau del primer any de màster als nous titulats de
graus de 180 crèdits, tal com consta en el Decret 152/2019, pel qual es fixen els preus
dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat
Oberta de Catalunya per al curs 2019-2020.
El Decret també preveu, per al curs 2019-2020, que es mantingui la reducció
del preu en els trams 1 i 2 de renda en els estudis de grau i l’aplicació de les beques
Equitat en els màsters universitaris iniciada en cursos anteriors.
Finalment, en els treballs que s’estan efectuant en els Grups de Treball del Pacte
Nacional per a la Societat del Coneixement s’estan tractant els objectiu aprovats per
la Taula Permanent del dia 20 de juny. Concretament, en el Grup de Treball 3 sobre
recursos econòmics els objectius acordats van ser establir la dimensió econòmica
global del sistema i el model de finançament de la universitat pública. En les properes reunions d’aquest grup de treball es debatran els indicadors i les mesures per
desenvolupar aquests objectius.
Les propostes contingudes en la Moció 97/XII es portaran a debat del Grup de
Treball 3 Recursos econòmics.
Barcelona, 28 d’agost de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Moció 101/XII, sobre els Mossos
d’Esquadra i les policies locals
390-00101/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019

4.50.02. Compliment de mocions
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Control del compliment de la Moció 102/XII, sobre les polítiques
d’habitatge
390-00102/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019

Control del compliment de la Moció 103/XII, sobre el pla d’acció dels
departaments davant l’emergència climàtica
390-00103/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019

Control del compliment de la Moció 104/XII, sobre la crisi ecològica i
els conflictes ambientals i territorials
390-00104/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019

Control del compliment de la Moció 105/XII, sobre la salut mental i
l’atenció al suïcidi juvenil
390-00105/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019

Control del compliment de la Moció 106/XII, sobre les accions que
perjudiquen la convivència
390-00106/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019

4.50.02. Compliment de mocions

42

BOPC 412
13 de setembre de 2019

Control del compliment de la Moció 107/XII, sobre els casos de
corrupció a Catalunya
390-00107/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019

Control del compliment de la Moció 108/XII, sobre la gestió del
territori, la lluita contra el despoblament rural i els ajuts a zones que
han patit incendis forestals
390-00108/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019

Control del compliment de la Moció 109/XII, sobre la Catalunya rural
390-00109/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019

Control del compliment de la Moció 110/XII, sobre la prevenció i
l’extinció d’incendis
390-00110/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019

Control del compliment de la Moció 111/XII, sobre les operacions de
rescat a la Mediterrània i les polítiques d’acollida de migrants
390-00111/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019

4.50.02. Compliment de mocions
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390-00112/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019

Control del compliment de la Moció113/XII, sobre la situació dels
menors no acompanyats
390-00113/12
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.09.2019

4.52.

Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05.

Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el
Ple perquè informi sobre l’orientació política dels actes institucionals
de la Diada i sobre els recursos públics que s’hi destinen
361-00016/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 44937).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019.
A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 172 del Reglamento del Parlamento, propone la
siguiente comparecencia ante el Pleno del Parlamento:
Cargo
Presidente de la Generalitat, Sr. Joaquim Torra i Pla
Motivación
En atención a la indebida utilización de los recursos públicos para la planificación y celebración de actos exclusivamente identificables con los intereses políticos
separatistas durante la diada de Cataluña del año 2019.
Finalidad
Someterse al debido control parlamentario tanto por la indebida utilización de
recursos públicos que deberían destinarse al interés general de todos los ciudadanos como por la intencionada exclusión de la mayoría de ciudadanos de los actos y
celebraciones del día de nuestra Comunidad Autónoma que realiza el Govern que
él dirige.

Palacio del Parlamento, 2 de septiembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz GP Cs

4.52.05. Sol·licituds de compareixença
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4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
sobre la compra a CaixaBank dels terrenys on s’emplaçarà el Hard
Rock Entertainment World
354-00150/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: David Cid Colomer, del GP CatECP (reg. 42517).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 09.09.2019.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda
amb el vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda sobre el
Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns
de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el
sector públic de la Generalitat a l’Estat
354-00163/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: José María Cano Navarro, del GP Cs (reg. 44427).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 09.09.2019.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Joan Jaume Oms, president
d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, davant la Comissió
d’Economia i Hisenda perquè informi sobre la gestió de les obres
públiques del 2017 ençà
356-00549/12
SOL·LICITUD

Presentació: José María Cano Navarro, del GP Cs (reg. 44391).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 09.09.2019.

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
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Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Hisenda davant la
Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre el Programa
d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de
tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el
sector públic de la Generalitat a l’Estat
356-00550/12
SOL·LICITUD

Presentació: José María Cano Navarro, del GP Cs (reg. 44428).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 09.09.2019.

Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament
de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda davant la Comissió
d’Economia i Hisenda perquè informi sobre el Programa
d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de
tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el
sector públic de la Generalitat a l’Estat
356-00551/12
SOL·LICITUD

Presentació: José María Cano Navarro, del GP Cs (reg. 44429).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 09.09.2019.

Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies davant la Comissió d’Economia
i Hisenda perquè informi sobre al Programa d’homogeneïtzació
dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les
cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a
l’Estat
356-00552/12
SOL·LICITUD

Presentació: José María Cano Navarro, del GP Cs (reg. 44430).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 09.09.2019.

Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges davant la
Comissió del Síndic de Greuges perquè informi sobre les seves
relacions amb persones investigades pel presumpte finançament
il·legal de CDC
356-00556/12
SOL·LICITUD

Presentació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC (reg. 44462).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió del Síndic de Greuges, 04.09.2019.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
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Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris
i d’altres persones
4.53.15.

Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió del Síndic
de Greuges per a informar sobre la relació de retribucions dels alts
càrrecs i el personal eventual i altres qüestions que afecten el síndic
de greuges
359-00019/12
SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: síndic de Greuges (reg. 37475).
Comissió competent: Comissió del Síndic de Greuges.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 04.09.2019.

Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del
Govern i d’altres òrgans
4.70.

4.70.05.

Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria del Centre d’Estudis d’Opinió corresponent al 2018
334-00071/12
PRESENTACIÓ: CENTRE D’ESTUDIS D’OPINIÓ
Reg. 45209 / Coneixement i tramesa a la : Mesa del Parlament, 10.09.2019

Al president del Parlament

Molt honorable senyor,
En compliment del que preveu l’article 21.1 de la Llei 6/2007, del 17 de juliol, del
Centre d’Estudis d’Opinió, us trameto adjunta amb un suport de memòria externa
USB, la Memòria del Centre corresponent a l’any 2018.
Rebeu una cordial salutació,
Barcelona, 3 de setembre de 2019
Jordi Argelaguet i Argemí, director
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
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