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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01. Lleis i altres normes

1.01.03. Decrets llei

Resolució 8/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 
4/2015, del 29 de desembre, de necessitats financeres del sector públic 
i altres mesures urgents en pròrroga pressupostària
203-00001/11

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 8, 03.02.2016, DSPC-P 9

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de febrer de 2016, ha debatut el Decret 
llei 4/2015, del 29 de desembre, de necessitats financeres del sector públic i altres me-
sures urgents en pròrroga pressupostària (tram. 203-00001/11), i ha aprovat la resolució 
següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 155.6 del Reglament, ha d’ésser pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Esta-

tut d’autonomia i l’article 155.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el Decret llei 
4/2015, del 29 de desembre, de necessitats financeres del sector públic i altres mesures 
urgents en pròrroga pressupostària.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2016
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Resolució 9/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 
1/2016, del 19 de gener, d’aplicació de l’increment retributiu d’un u per cent 
per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016
203-00002/11

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 8, 03.02.2016, DSPC-P 9

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de febrer de 2016, ha debatut el De-
cret llei 1/2016, del 19 de gener, d’aplicació de l’increment retributiu d’un u per cent 
per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016 (tram. 203-
00002/11), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 
155.6 del Reglament, ha d’ésser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Esta-

tut d’autonomia i l’article 155.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el Decret llei 
1/2016, del 19 de gener, d’aplicació de l’increment retributiu d’un u per cent per al per-
sonal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2016
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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1.10. Resolucions

Resolució 10/XI del Parlament de Catalunya, per la qual s’elegeixen cinc 
membres del Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció 
de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants
284-00010/10

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 8, 03.02.2016, DSPC-P 9

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de febrer de 2016, atesa la renúncia 
com a membres del Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la 
Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants de Miquel Sàmper i 
Rodríguez, elegit a proposta de col·legis professionals d’advocats; de Mariona Creus 
i Virgili i Miquel Vilardell Tarrés, elegits a proposta de col·legis professionals de l’àmbit 
de la salut; de Victòria Camps Cervera, elegida a proposta de centres universitaris de 
recerca en matèria de drets humans, i de Jaume Saura Estapà, elegit com a professional 
amb experiència en l’àmbit de la prevenció de la tortura i en el treball amb persones pri-
vades de llibertat, d’acord amb el que disposa l’article 77 de la Llei 24/2009, del 23 de 
desembre, del Síndic de Greuges, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya elegeix els membres següents del Consell Assessor del 

Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, In-
humans o Degradants: 

– a proposta de col·legis professionals d’advocats
Ignasi Puig Ventalló
– a proposta de col·legis professionals de l’àmbit de la salut
Núria Cuxart i Ainaud
Rosa M. Servent Pedescoll
– a proposta de centres universitaris de recerca en matèria de drets humans
Noemí Pereda Beltran
– com a professional amb experiència en l’àmbit de la prevenció de la tortura i en el 

treball amb persones privades de llibertat
David Bondia Garcia

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2016
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la política sanitària
300-00001/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8, tinguda el 03.02.2016, DSPC-P 9.

Interpel·lació al Govern sobre la nova cultura de l’aigua i del territori
300-00002/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8, tinguda el 03.02.2016, DSPC-P 9.
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Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de l’aigua
300-00003/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8, tinguda el 03.02.2016, DSPC-P 9.

Interpel·lació al Govern sobre els centres escolars concertats
300-00004/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8, tinguda el 03.02.2016, DSPC-P 9.

Interpel·lació al Govern sobre la solidaritat, la igualtat i la unió entre tots 
els espanyols
300-00005/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8, tinguda el 03.02.2016, DSPC-P 9.

Interpel·lació al Govern sobre la transfòbia
300-00006/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8, tinguda el 03.02.2016, DSPC-P 9.
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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 modificació de la disposició addicional primera de 
la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa
202-00001/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC; GP JS (reg. 4575; 5060; 5084).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies hàbils (del 05.02.2016 al 
09.02.2016).
Finiment del termini: 10.02.2016; 09:30 h.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració del Parlament de Catalunya de suport als drets dels refugiats
401-00003/11

LECTURA EN EL PLE

Sessió 8, 03.02.2016, DSPC-P 9

El Parlament de Catalunya, compromès amb els valors universals de democràcia, 
justícia i llibertat, denuncia el drama humà que viuen milers de persones, especialment 
els infants, que fugen dels països d’origen en situació de conflicte, a la recerca d’una 
vida i un futur millors.

El Parlament mostra estupor i indignació per la desaparició de més de deu mil in-
fants refugiats denunciada per la Interpol i considera necessària una acció coordinada 
dels estats per a trobar-los i retornar-los a llurs pares o tutors.

Finalment, el Parlament vol palesar solemnement el seu rebuig de les pràctiques 
confiscadores dels béns privats dels ciutadans que arriben a Europa a la recerca de refu-
gi i supervivència, i també el rebuig de les disposicions intimidatòries que les emparen.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2016

4.53. Sessions informatives i compareixences

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

Sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el 
president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per a presentar 
la memòria del Tribunal corresponent al 2014
359-00028/10

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (reg. 121711/10).
Comissió competent: Comissió de Justícia.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 02.02.2016.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
	1.01. Lleis i altres normes
	1.01.03. Decrets llei
	Resolució 8/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 4/2015, del 29 de desembre, de necessitats financeres del sector públic i altres mesures urgents en pròrroga pressupostària
	203-00001/11
	Adopció

	Resolució 9/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 1/2016, del 19 de gener, d’aplicació de l’increment retributiu d’un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016
	203-00002/11
	Adopció


	1.10. Resolucions
	Resolució 10/XI del Parlament de Catalunya, per la qual s’elegeixen cinc membres del Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants
	284-00010/10
	Adopció


	1.20. Interpel·lacions
	Interpel·lació al Govern sobre la política sanitària
	300-00001/11
	Substanciació

	Interpel·lació al Govern sobre la nova cultura de l’aigua i del territori
	300-00002/11
	Substanciació

	Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de l’aigua
	300-00003/11
	Substanciació

	Interpel·lació al Govern sobre els centres escolars concertats
	300-00004/11
	Substanciació

	Interpel·lació al Govern sobre la solidaritat, la igualtat i la unió entre tots els espanyols
	300-00005/11
	Substanciació

	Interpel·lació al Govern sobre la transfòbia
	300-00006/11
	Substanciació



	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 modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
	202-00001/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat



	4. Informació
	4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
	Declaració del Parlament de Catalunya de suport als drets dels refugiats
	401-00003/11
	Lectura en el Ple


	4.53. Sessions informatives i compareixences
	4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per a presentar la memòria del Tribunal corresponent al 2014
	359-00028/10
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió






