
TAUL A DE CONT INGUT

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 creació d’un marc normatiu estable sobre el servei de menjador 
escolar
202-00002/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 7

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, per a 
garantir la laïcitat
202-00003/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 7

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, pel que 
fa als criteris de tancament de centres
202-00004/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 7

Proposició de llei de derogació de la Llei 6/2014, del 10 de juny, de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en 
matèria de tributació, comerç i joc
202-00006/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 7

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, per a l’elimi-
nació dels concerts de les escoles que separen per sexes
202-00007/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 7

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’Escola Serra de Marina, de Santa Coloma de Gramenet
250-00049/11
Esmenes presentades 8

Proposta de resolució sobre la restitució de les aportacions econòmiques municipals 
per a la construcció d’un institut a Castelldefels
250-00055/11
Esmenes presentades 9

Proposta de resolució sobre l’aplicació dels protocols contra l’assetjament escolar
250-00057/11
Esmenes presentades 9

Proposta de resolució sobre les inundacions a Agramunt el novembre del 2015
250-00060/11
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre l’acord marc relatiu als menjadors escolars del Maresme 
i el Vallès Oriental
250-00076/11
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre el copagament de l’atenció a les persones en situació de 
dependència
250-00081/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11
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Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut escola a Montgat
250-00082/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Santa Coloma, a Santa Coloma 
de Gramenet
250-00083/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria als centres d’atenció primària de Rubí
250-00084/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la modificació de la denominació del representant perma-
nent de la Generalitat davant la Unió Europea
250-00085/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la licitació del lateral de l’autopista C-31 al pas pel barri 
de Sant Crist de Badalona
250-00086/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’inici d’un projecte turístic de difusió nacional i internacio-
nal del turó de la Seu Vella de Lleida
250-00087/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la Mesa General de Negociació del Personal al Servei de 
l’Administració de Justícia
250-00088/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la resolució sobre la incapacitat temporal al 
personal de l’Administració de justícia
250-00089/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el pagament avançat de despeses que fan els funcionaris 
de l’Administració de justícia
250-00090/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el reconeixement del treball social i comunitari dels pro-
fessionals dels serveis socials bàsics
250-00091/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la modificació de les accepcions dels termes «subnor-
mal», «mongolisme» i «mongòlic» en els diccionaris normatius català i espanyol i en el 
tesaurus europeu
250-00092/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’autopista C-32 de Montgat a Palafolls
250-00093/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua 
de Mogoda
250-00094/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la integració del bitllet del servei ferroviari de rodalia en el 
bitllet del servei Avant
250-00096/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el millorament dels abonaments i els descomptes del ser-
vei ferroviari Avant
250-00097/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre les beques de menjador
250-00098/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14
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Proposta de resolució sobre els pagaments de les prestacions meritades per fills me-
nors de tres anys
250-00099/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’Escola Pla de l’Avellà, de Cabrera de Mar
250-00100/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la denominació del Departament d’Afers Exteriors, Relaci-
ons Institucionals i Transparència del Govern de la Generalitat
250-00101/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el compliment de la Moció 211/X, sobre les mesures per a 
fer front a la desocupació de les persones de més de quaranta-cinc anys
250-00102/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
250-00103/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’equip d’infermeria del CAP Florida, de l’Hospitalet de 
Llobregat
250-00104/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Pinyana al barri de Balàfia, de 
Lleida
250-00105/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la pèrdua de llocs de treball a les comarques del Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre
250-00106/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre els serveis de menjadors escolars
250-00107/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’expertesa en gènere a l’Institut Català de les Dones
250-00108/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la creació d’un registre de joves exiliats
250-00109/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la derogació de l’apartat 3 de l’article 315 del Codi penal
250-00110/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la construcció del túnel de Tres Ponts a la C-14 entre Or-
ganyà i Montan de Tost
250-00111/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un índex de progrés social
250-00112/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una pedrera a l’Argentera
250-00113/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la prestació econòmica universal per fill a càrrec d’entre 
zero i disset anys
250-00114/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la carretera C-17 entre Lliçà d’Amunt i Parets del Vallès
250-00115/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre les subvencions als agricultors per a la instal·lació de xar-
xes antipedra
250-00116/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17
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Proposta de resolució sobre els ajuts als agricultors i els ramaders del Pirineu
250-00117/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre els pagaments pendents als agricultors, els ramaders i les 
entitats del sector
250-00118/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre les urgències pediàtriques a Rubí
250-00119/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la prescripció infermera
250-00120/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre l’exercici de l’acusació en les causes judicials contra els 
antisistema
250-00121/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la convocatòria de places de bombers professionals
250-00122/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Blanes i el tancament del servei nocturn de 
centres d’atenció primària
250-00123/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

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 14/2015, sobre Aigües Ter Llobregat, 
corresponent al 2010 i al 2011
256-00058/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 19

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2015, sobre l’Institut Català de les 
Dones, corresponent al 2012
256-00059/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 19

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2015, sobre el Consorci del Palau de 
la Música Catalana, corresponent al període 2010-2013
256-00060/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 19

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2015, sobre el Programa 661, relatiu 
a l’emprenedoria i el foment empresarial, corresponent al 2012
256-00062/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 20

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2015, sobre l’Institut Català de les 
Empreses Culturals, aportacions reintegrables i subvencions, corresponent als exerci-
cis 2012 i 2013
256-00001/11
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 20

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2015, sobre la Fundació per a l’Escola 
Superior de Música de Catalunya corresponent al 2013
256-00002/11
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 20

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el projecte BCN World
302-00007/11
Presentació: GP PPC 20

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema educatiu
302-00008/11
Presentació: GP SOC 21

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les noves mesures per a garantir 
la protecció dels menors en l’àmbit educatiu i altres espais formatius
302-00009/11
Presentació: GP CSP 22
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les concessions de l’aigua
302-00010/11
Presentació: GP C’s 23

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prerrogatives d’alguns polítics
302-00011/11
Presentació: GP C’s 24

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la memòria històrica, la simbologia 
i la nomenclatura feixista a l’espai públic
302-00012/11
Presentació: GP CUP-CC 24

4. Informació

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre els resultats del balanç delinqüencial del 2015
354-00042/11
Sol·licitud i tramitació 27

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera d’Ense-
nyament sobre el contingut d’un article publicat a La Vanguardia el 15 de febrer de 2016
354-00043/11
Sol·licitud i tramitació 27

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat 
sobre els objectius i les actuacions del Departament
355-00004/11
Substanciació 27

Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller de 
Territori i Sostenibilitat sobre els objectius i les actuacions del Departament
355-00016/11
Substanciació 27
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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 creació d’un marc normatiu estable sobre el servei de 
menjador escolar
202-00002/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC (reg. 9829; 9967; 9988).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.02.2016 al 26.02.2016).
Finiment del termini: 29.02.2016; 09:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació, per a garantir la laïcitat
202-00003/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC (reg. 9830; 9968; 9989).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.02.2016 al 26.02.2016).
Finiment del termini: 29.02.2016; 09:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació, pel que fa als criteris de tancament de centres
202-00004/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC (reg. 9831; 9969; 9990).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.02.2016 al 26.02.2016).
Finiment del termini: 29.02.2016; 09:30 h.

Proposició de llei de derogació de la Llei 6/2014, del 10 de juny, de 
modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius 
turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc
202-00006/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC (reg. 9832; 9970; 9991).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.02.2016 al 26.02.2016).
Finiment del termini: 29.02.2016; 09:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, 
per a l’eliminació dels concerts de les escoles que separen per sexes
202-00007/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC (reg. 9833; 9971; 9992).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.02.2016 al 26.02.2016).
Finiment del termini: 29.02.2016; 09:30 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’Escola Serra de Marina, de Santa Coloma de 
Gramenet
250-00049/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 4553; 7736; 10149 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 22.02.2016

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 4553)

Esmena 1, GP SOC (1)

De modificació
Del punt 1
«1. Complir amb els compromisos establerts en el protocol signat entre l’Ajuntament 

de Santa Coloma de Gramenet i la Generalitat de Catalunya sobre l’Escola Serra de 
Marina.»

Esmena 2, GP SOC (2)

De modificació
Punt 2
«2. Procedir a l’execució de totes les obres pendents d’aquest centre educatiu, i en 

aquest sentit iniciar les obres de la segona i la tercera fase a la major brevetat possible, 
consistents en la remodelació total de la planta baixa, que inclou l’ampliació del menja-
dor actual i de la cuina, així com la instal·lació d’un ascensor, una rampa i escales fins 
a l’última planta.»

Esmenes presentades pel GP PPC (reg. 7736)

Esmena 1, GP PPC (1)

D’addició
A l’apartat 3
«3. Destinar als pressupostos de la Generalitat per l’any 2016 els recursos pressu-

postaris suficients per a l’execució d’aquesta obra.»

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 10149)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació
Del punt 1
«1. El Parlament de Catalunya valora positivament l’ampliació i habilitació realit-

zada pel Departament d’ensenyament al CEIP Serra de Marina de Santa Coloma de 
Gramenet.»

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació
De refosa dels punts 2 i 3
«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a procedir a prioritzar les actuacions 

pendents al CEIP Serra de Marina de Santa Coloma de Gramenet, tan aviat com les dis-
ponibilitats pressupostàries ho permetin.»
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Proposta de resolució sobre la restitució de les aportacions econòmiques 
municipals per a la construcció d’un institut a Castelldefels
250-00055/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 7738; 10151 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 22.02.2016

Esmenes presentades pel GP PPC (reg. 7738)

Esmena 1, GP PPC (1)

D’addició
D’una nova lletra c, de l’apartat 2
«[...] (Baix Llobregat).
c. Incloure en els pressupostos de la Generalitat per l’any 2016 la dotació pressupos-

tària necessària per a donar compliment als apartat anteriors.»

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 10151)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació
Del punt 1
«1. El Parlament de Catalunya constat la manca d’inversió del Govern de l’estat a 

Catalunya i les repercussions que això comporta en relació a les diferents actuacions 
del Govern al conjunt del territori.»

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació
Del punt 2
«2. El Parlament de Catalunya valora positivament l’acord assolit entre l’ajunta-

ment de Castelldefels i el Departament d’Ensenyament que farà possible la construcció 
d’un nou institut al municipi.»

Proposta de resolució sobre l’aplicació dels protocols contra l’assetjament 
escolar
250-00057/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 7737; 10148 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 22.02.2016

Esmenes presentades pel GP PPC (reg. 7737)

Esmena 1, GP PPC (1)

D’addició
D’un nou apartat
«1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig a qualsevol forma de violèn-

cia, assetjament, marginació o discriminació contra menors d’edat a l’entorn escolar, 
manifestant el seu recolzament, tant als menors com a les seves famílies.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern [...].»

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 10148)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació
Del punt 1
«1. Continuar estenent a tots els centres educatius un projecte de convivència per 

tal de millorar la convivència en tots els àmbits als centres educatius del nostre país i 
desenvolupar una estratègia de prevenció de la violència masclista que inclogui el re-
coneixement de les diversitats sexuals i de gènere així com la prevenció de l’assetjament 
escolar per raó de gènere als centres educatius, espais d’oci educatiu i espais juvenils.»
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Esmena 2, GP JS (2)

De modificació
Del punt 2
«2. Continuar oferint als centres programes de formació i capacitació específica i 

permanent dels professionals de l’educació en matèria de convivència escolar, seguir 
treballant amb la guia elaborada pel Departament perquè les famílies disposin d’infor-
mació, recursos i eines per saber què és l’assetjament, com prevenir-lo, com detectar si 
el fill o filla el pateix i quines actuacions han de realitzar per fer-hi front, així com impul-
sar un programa de formació per a la prevenció de l’assetjament escolar per raó de gè-
nere per al professorat i el personal de lleure i esports, sanitari, administratiu i judicial.»

Esmena 3, GP JS (3)

De modificació
De refosa dels punts 3 i 4
«3. Garantir que els centres docents abordin d’una manera integral i decidida les 

sospites d’una possible situació d’assetjament escolar, amb una protecció especial per 
part dels professionals dels centres dels alumnes que en poden ésser víctimes, com reco-
mana l’Informe sobre els drets de l’infant del novembre de 2014 elaborat pel Síndic de 
Greuges.»

Proposta de resolució sobre les inundacions a Agramunt el novembre del 
2015
250-00060/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 10133 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 22.02.2016

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 10133)

Esmena 1, GP JS (1)

De supressió
De l’enunciat de la proposta de resolució
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a informar urgentment 

en seu parlamentària, davant del Ple del Parlament o, si fos cas, de la Diputació Perma-
nent, sobre la seqüència detallada dels fets que van derivar en la mort de les quatre do-
nes residents i, de forma més concreta, sobre les qüestions següents:»

Proposta de resolució sobre l’acord marc relatiu als menjadors escolars 
del Maresme i el Vallès Oriental
250-00076/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 10150 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 22.02.2016

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 10150)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació
Del punt 1
«1. Establir els mecanismes de participació necessaris per donar compliment als 

acords continguts en la Moció 196/X del Parlament de Catalunya.»

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació
De refosa dels punts 2 i 3
«2. Assegurar que l’Acord Marc de menjadors escolars contempli les especificacions 

de l’esmentada Moció 196/X.»
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Proposta de resolució sobre el copagament de l’atenció a les persones en 
situació de dependència
250-00081/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 7762; 7945; 8088; 8833).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut escola a Montgat
250-00082/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 7763; 7946; 8089; 8824).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Santa Coloma, a 
Santa Coloma de Gramenet
250-00083/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CUP-CC; GP CSP (reg. 7764; 7947; 8090; 
8823; 9122).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria als centres d’atenció 
primària de Rubí
250-00084/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 7765; 7948; 8091; 8835).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la modificació de la denominació del 
representant permanent de la Generalitat davant la Unió Europea
250-00085/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CUP-CC; GP CSP (reg. 7766; 7949; 8834; 9123).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la licitació del lateral de l’autopista C-31 al 
pas pel barri de Sant Crist de Badalona
250-00086/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CUP-CC; GP CSP (reg. 7767; 7950; 8836; 9124).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’inici d’un projecte turístic de difusió nacional 
i internacional del turó de la Seu Vella de Lleida
250-00087/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CUP-CC; GP CSP (reg. 7768; 7951; 8837; 9125).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la Mesa General de Negociació del Personal 
al Servei de l’Administració de Justícia
250-00088/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP PPC; GP CUP-CC; GP CSP (reg. 7769; 8092; 8838; 9126).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la resolució sobre la incapacitat 
temporal al personal de l’Administració de justícia
250-00089/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP PPC; GP CUP-CC; GP CSP (reg. 7770; 8093; 8839; 9127).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament avançat de despeses que fan els 
funcionaris de l’Administració de justícia
250-00090/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP PPC; GP CUP-CC; GP CSP (reg. 7771; 8094; 8845; 9128).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el reconeixement del treball social i 
comunitari dels professionals dels serveis socials bàsics
250-00091/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CUP-CC; GP CSP (reg. 7772; 7952; 8095; 
8844; 9129).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la modificació de les accepcions dels termes 
«subnormal», «mongolisme» i «mongòlic» en els diccionaris normatius 
català i espanyol i en el tesaurus europeu
250-00092/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CUP-CC; GP CSP (reg. 7773; 7953; 8096; 8843; 
9130).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’autopista C-32 de Montgat a Palafolls
250-00093/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CUP-CC; GP CSP (reg. 7774; 7954; 8097; 8842; 
9131).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Escola Els Aigüerols, de 
Santa Perpètua de Mogoda
250-00094/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CUP-CC; GP CSP (reg. 7775; 7955; 8098; 8841; 
9132).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la integració del bitllet del servei ferroviari de 
rodalia en el bitllet del servei Avant
250-00096/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP PPC; GP CUP-CC; GP CSP (reg. 7776; 8099; 8840; 9133).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el millorament dels abonaments i els 
descomptes del servei ferroviari Avant
250-00097/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP PPC; GP CUP-CC; GP CSP (reg. 7777; 8100; 8846; 9134).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les beques de menjador
250-00098/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 7778; 7956; 8101; 8847).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els pagaments de les prestacions meritades 
per fills menors de tres anys
250-00099/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CUP-CC; GP CSP (reg. 7779; 7957; 8102; 8849; 
9135).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’Escola Pla de l’Avellà, de 
Cabrera de Mar
250-00100/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CUP-CC; GP CSP (reg. 7780; 7958; 8103; 8848; 
9136).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la denominació del Departament d’Afers 
Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència del Govern de la 
Generalitat
250-00101/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP PPC; GP CUP-CC; GP CSP (reg. 7781; 8104; 8850; 9137).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el compliment de la Moció 211/X, sobre 
les mesures per a fer front a la desocupació de les persones de més de 
quaranta-cinc anys
250-00102/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP PPC; GP CUP-CC; GP CSP (reg. 7782; 8105; 8851; 9138).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència
250-00103/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP PPC; GP CUP-CC; GP CSP (reg. 7783; 8106; 8858; 9139).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’equip d’infermeria del CAP Florida, de 
l’Hospitalet de Llobregat
250-00104/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP PPC; GP CUP-CC; GP CSP (reg. 7784; 8107; 8857; 9140).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Pinyana al barri de 
Balàfia, de Lleida
250-00105/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CUP-CC; GP CSP (reg. 7785; 7959; 8108; 8856; 
9141).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la pèrdua de llocs de treball a les comarques 
del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre
250-00106/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CUP-CC; GP CSP (reg. 7786; 7960; 8109; 8855; 
9142).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre els serveis de menjadors escolars
250-00107/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CUP-CC; GP CSP (reg. 7787; 7961; 8110; 8854; 
9143).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’expertesa en gènere a l’Institut Català de les 
Dones
250-00108/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CSP; GP CUP-CC (reg. 7788; 7962; 8111; 9144; 
9837).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un registre de joves exiliats
250-00109/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CUP-CC; GP CSP (reg. 7789; 7964; 8113; 8853; 
9145).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la derogació de l’apartat 3 de l’article 315 del 
Codi penal
250-00110/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CUP-CC; GP CSP (reg. 7790; 7963; 8112; 8852; 
9146).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció del túnel de Tres Ponts a la 
C-14 entre Organyà i Montan de Tost
250-00111/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CUP-CC; GP CSP (reg. 7791; 7965; 8114; 8865; 
9147).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un índex de progrés social
250-00112/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 7792; 7966; 8115; 8864).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una pedrera a l’Argentera
250-00113/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 7793; 7967; 8116; 8863).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la prestació econòmica universal per fill a 
càrrec d’entre zero i disset anys
250-00114/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 7794; 7968; 8117; 8862).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la carretera C-17 entre Lliçà d’Amunt i Parets 
del Vallès
250-00115/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CUP-CC; GP CSP (reg. 7795; 7969; 8118; 8861; 
9148).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les subvencions als agricultors per a la 
instal·lació de xarxes antipedra
250-00116/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CUP-CC; GP CSP (reg. 7796; 7970; 8119; 8860; 
9149).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre els ajuts als agricultors i els ramaders del 
Pirineu
250-00117/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CUP-CC; GP CSP (reg. 7797; 7971; 8120; 8859; 
9150).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els pagaments pendents als agricultors, els 
ramaders i les entitats del sector
250-00118/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CUP-CC; GP CSP (reg. 7798; 7972; 8121; 8871; 
9151).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les urgències pediàtriques a Rubí
250-00119/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CUP-CC; GP CSP (reg. 7799; 7973; 8122; 8870; 
9152).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la prescripció infermera
250-00120/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CUP-CC; GP CSP (reg. 7800; 7974; 8123; 8869; 
9153).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’exercici de l’acusació en les causes judicials 
contra els antisistema
250-00121/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CUP-CC; GP CSP (reg. 7801; 7975; 8868; 9154).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la convocatòria de places de bombers 
professionals
250-00122/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CUP-CC; GP CSP (reg. 7802; 7976; 8867; 9155).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Blanes i el tancament del servei 
nocturn de centres d’atenció primària
250-00123/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 7803; 7977; 8124; 8866).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.02.2016 al 29.02.2016).
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.

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 14/2015, sobre Aigües Ter 
Llobregat, corresponent al 2010 i al 2011
256-00058/10

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP PPC (reg. 10236).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 22.02.2016 al 26.02.2016).
Finiment del termini: 29.02.2016; 09:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2015, sobre l’Institut 
Català de les Dones, corresponent al 2012
256-00059/10

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP PPC (reg. 10236).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 22.02.2016 al 26.02.2016).
Finiment del termini: 29.02.2016; 09:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2015, sobre el Consorci 
del Palau de la Música Catalana, corresponent al període 2010-2013
256-00060/10

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP PPC (reg. 10236).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 22.02.2016 al 26.02.2016).
Finiment del termini: 29.02.2016; 09:30 h.
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2015, sobre el 
Programa 661, relatiu a l’emprenedoria i el foment empresarial, 
corresponent al 2012
256-00062/10

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP PPC (reg. 10236).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 22.02.2016 al 26.02.2016).
Finiment del termini: 29.02.2016; 09:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2015, sobre l’Institut 
Català de les Empreses Culturals, aportacions reintegrables i subvencions, 
corresponent als exercicis 2012 i 2013
256-00001/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP PPC (reg. 10236).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 22.02.2016 al 26.02.2016).
Finiment del termini: 29.02.2016; 09:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2015, sobre la Fundació 
per a l’Escola Superior de Música de Catalunya corresponent al 2013
256-00002/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP PPC (reg. 10236).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 22.02.2016 al 26.02.2016).
Finiment del termini: 29.02.2016; 09:30 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el projecte BCN World
302-00007/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 9825 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Alejandro Fernández Álvarez, diputat del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre el projecte BCN World (tram. 300-00008/11).

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata que el projecte BCN World és una oportunitat 

de desenvolupament econòmic intens a Tarragona i la resta de Catalunya.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a. Desistir en la intenció de portar a cap un referèndum o consulta respecte al pro-

jecte BCN World tot garantint-ne la continuïtat i a evitar més endarreriments.
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b. Continuar amb la tramitació del Pla Director Urbanístic del Centre Recreatiu i 
Turístic de Vila-seca i Salou per tal que sigui aprovat de forma definitiva, el més aviat 
possible i poder avançar en el desplegament del projecte BCN World.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Alejandro Fernández Álvarez, diputat, GP PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema educatiu
302-00008/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 9847 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el sistema edu-
catiu (tram. 300-00009/11).

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
a) Incrementar, progressivament, els recursos del sistema educatiu, tal i com esta-

bleix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació, fins a situar-se com a mínim en el 6% 
del PIB, en els propers cinc anys.

b) Elaborar un calendari per l’execució de les obres de construcció i remodelació 
dels diferents centres escolars a Catalunya amb greus mancances infraestructurals i 
d’adequació, abans de finalitzar el curs 2015-2016, i presentar-lo davant la Comissió 
d’Ensenyament.

c) Mantenir, en el termini d’un mes, un debat davant la Comissió d’Ensenyament 
sobre la millora de la coordinació, els protocols d’acció i els recursos associats necessa-
ris per a la millora de la prevenció, detecció i actuació contra els abusos sexuals i altres 
maltractaments als centres educatius.

d) Programar l’oferta educativa per un període de 5-10 anys, en l’exercici de la cores-
ponsabilitat dels ens locals i en el diàleg amb la comunitat educativa.

e) Reconsiderar el mapa d’oferta escolar i, concretament, el tancament de totes les 
línies de l’escola pública previstes pel Departament d’Ensenyament, acordant amb el 
món local i la comunitat educativa la planificació de línies als centres escolars públics 
de Catalunya per al proper curs 2016-17 previstes pel Departament d’Ensenyament, 
atenent el principi de coresponsabilitat amb els ens locals i la comunitat educativa, tal 
com estableixen els articles 44, 45, 159 i 162 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Edu-
cació, i tenint en compte els projectes educatius consolidats, les necessitats socials i les 
realitats territorials, garantint, en tot cas, que no es suprimeixi cap línia de manera uni-
lateral.

f) Programar i crear línies públiques de secundària d’acord amb les necessitats de-
mogràfiques, i promoure el model de l’institut-escola que garanteix la continuïtat pe-
dagògica, especialment a les zones on hi hagi pendent la construcció de nous centres 
escolars de secundària.

g) Baixar la ràtio d’alumnes per classe per al proper curs 2016-2017 per tal de garan-
tir la qualitat educativa als centres escolars de Catalunya.

h) Mantenir totes les línies educatives en el procés de preinscripció per garantir el 
dret de les famílies a escollir el centre escolar que volen per als seus fills.

i) Recuperar la sisena hora en tots els centres públics d’educació primària de Cata-
lunya, d’acord amb allò que estableix a l’article 54.4 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’Educació.

j) Presentar davant la Comissió d’Ensenyament, abans del final del curs 2015-2016, 
una avaluació dels projectes pilots de la compactació de la jornada implantats fins el 
moment a educació infantil i primària.
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2. El Parlament de Catalunya constata que és necessari recuperar la coresponsabili-
tat del Govern de la Generalitat en el finançament del servei públic de les escoles bres-
sol municipals i garantir el pagament del deute pendent als ajuntaments.

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a garantir, tal i com 
estableix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, un finançament a les escoles bres-
sol de Catalunya que cobreixi, com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 € per plaça/
any, i comprometre’s a augmentar-ho progressivament fins als 1.800 € plaça/any, acor-
dats amb els ajuntaments de Catalunya.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP SOC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les noves mesures 
per a garantir la protecció dels menors en l’àmbit educatiu i altres espais 
formatius
302-00009/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 9985 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre les noves mesures per a garantir la protecció dels menors en l’àmbit 
educatiu i altres espais formatius (tram. 300-00007/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Modificar el Protocol d’Actuació entre els Departaments de Benestar Social i Fa-

mília i d’Ensenyament, de detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions 
de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu, en els següents aspectes:

a) Garantir l’obligat compliment del protocol per part dels centres, de manera que no 
fer-ho comportaria unes conseqüències que estarien també tipificades.

b) Millorar i actualitzar, amb l’assessorament d’especialistes, les pautes d’observació 
de la vida infantil a l’escola.

c) Introduir l’obligatorietat per part dels centres de comunicar no tan sols a DGAIA  
sinó també al Departament d’Ensenyament el cas d’abusos sexuals o maltractament de-
tectat.

d) Garantir una especial atenció a menors amb discapacitat intel·lectual i/o proble-
mes de salut mental atès que són una població de risc per patir abusos sexuals o mal-
tractaments.

2) Revisar el Protocol Marc d’Actuacions en casos d’abusos sexuals i altres maltrac-
taments greus a menors pel que fa a la resta de departaments implicats, de tal manera 
que la formació presencial i obligatòria per detectar abusos sexuals i maltractaments 
i també per conèixer el drets dels infants l’hagin de dur a terme el personal sanitari. 
A més, millorar la situació jurídic dels treballadors/res de la sanitat quan hagin de pre-
sentar una denúncia.

3) Desenvolupar el servei d’atenció especialitzada als infants i adolescents víctimes 
d’abús sexual previst a l’article 93 de la Llei 14/2010 dels Drets i les Oportunitats en la 
Infància i l’Adolescència.

4) Garantir formació presencial i obligatòria al professorat, educadors/res, moni-
tors/res i catequistes que, d’una banda, els permeti reconèixer els indicadors d’abusos 
sexuals i maltractaments i, de l’altra, els ajudi a conèixer el drets dels infants i a com-
prendre que són inalienables, irrenunciables i imprescindibles per a una bona infància.

5) Millorar la situació jurídica del treballador/ra (davant de l’ocupador o d’altres) 
perquè pugui dur a terme la seva tasca de protegir l’interès superior dels infants, garan-
tint el degut acompanyament institucional.
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6) Ampliar els programes d’educació emocional des de P3 fins a 4rt d’ESO per in-
cloure, entre d’altres, coneixements els relacionats amb la invasió de la seva intimitat. 
Aquests programes haurien de comprendre des del reconeixement de situacions abusi-
ves i la manipulació emocional que fa l’abusador fins a respostes que poden donar els i 
les menors i a quines persones poden acudir per rebre ajuda.

7) Portar a terme una campanya de conscienciació per a la societat en general i per a 
les famílies en particular, per tal d’ajudar en la prevenció i detecció de casos i per tal de 
lluitar contra el tabú que acompanya els abusos sexuals a menors.

8) Introduir als centres xerrades per a pares i mares per tal de sensibilitzar sobre els 
abusos i maltractaments i ajudar a detectar-los.

9) Elaborar un estudi de prevalença de la victimització infantil i juvenil a Catalunya.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, GP CSP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les concessions de 
l’aigua
302-00010/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 10049 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les 
concessions de l’aigua (tram. 300-00011/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar i presentar 

en seu parlamentària un informe exhaustiu i detallat que contempli, com a mínim, els 
següents elements:

1. Els detalls de les circumstàncies en què es va produir la signatura del contracte 
amb relació a la investigació oberta per l’OARCC relativa a l’adjudicació de la concessió 
d’ATLL i a l’automàtica suspensió sobre el procediment que l’inici d’aquesta investiga-
ció va suposar.

2. L’anàlisi de l’escenari en cas que la resolució final obligués a rescindir el contrac-
te signat i l’estimació de l’import que s’hauria d’abonar a l’empresa adjudicatària, que 
inclogui:

a. L’import ja abonat per l’adjudicatari
b. L’import corresponent a les obres executades i les previstes d’executar durant 

l’any 2016
c. Una estimació de les indemnitzacions establertes al plec de condicions i a la resta 

de documents del contracte
d. L’import dels impostos abonats que s’haurien de retornar
3. L’anàlisi de l’escenari en cas que es confirmessin les conclusions de l’informe de 

l’Oficina Antifrau que considera que el contracte podria rescindir-se per incompliment 
per part de l’adjudicatari de les clàusules del contracte.

4. Les mesures cautelars preses o que cal prendre pel Govern per fer front a qualsse-
vol dels anteriors escenaris, incloent-hi les possibles reserves de pressupost per fer front 
als costos generats.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP C’s
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prerrogatives 
d’alguns polítics
302-00011/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 10050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les prerrogatives d’alguns polítics (tram. 
300-00010/11).

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de suprimir l’aforament de tots 

els càrrecs públics catalans que avui en disposen.
2. El Parlament de Catalunya considera, per tal de fer efectiva una total despolitit-

zació de la justícia, que cal eliminar la participació dels òrgans legislatius i executius 
en el nomenament o en la proposta de nomenament dels integrants de qualsevol òrgan 
judicial.

3. El Parlament de Catalunya subratlla la conveniència de suprimir els següents 
drets actualment reconeguts a la figura del cap de l’oposició:

– Els tractaments protocol·laris específics
– Els drets econòmics derivats de tal condició
– Els mitjans materials i humans addicionals actualment reconeguts per la condició 

de cap de l’oposició
4. El Parlament de Catalunya troba adient endegar un debat sobre les circumstàncies 

i casos en els quals pugui ser acceptable la compatibilitat de càrrecs públics en un ma-
teix diputat del Parlament de Catalunya.

5. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de prioritzar les despeses so-
cials per sobre de les despeses dedicades a partides protocol·làries dels càrrecs públics i, 
en aquest sentit, constata que cal suprimir els recursos econòmics i personals destinats 
a l’oficina dels ex presidents de la Generalitat.

6. El Parlament de Catalunya troba adient la necessitat d’arribar a un compromís po-
lític entre tots els grups parlamentaris per tal que cap càrrec públic imputat per corrup-
ció política no pugui continuar exercint el seu càrrec.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la memòria històrica, 
la simbologia i la nomenclatura feixista a l’espai públic
302-00012/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 10053 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-

tat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre la memòria històrica, la simbologia i la nomenclatura feixista a l’espai públic (tram. 
300-00012/11).

Moció
1. Condemnar totes les formes de feixisme, inclosa la dictadura franquista.
2. Advocar per l’inici d’una autèntica transició política, que condueixi al poble cata-

là a un marc realment democràtic pel que fa a l’exercici dels drets individuals i col·lec-
tius.
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3. Aplicar l’article 54 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que fa referència a la 
memòria històrica i desenvolupar les polítiques públiques necessàries per tal de do-
nar-hi compliment.

4. Aplicar la Llei 52/2007, de memòria històrica, especialment de l’article 15.1, i 
desenvolupar les polítiques públiques necessàries per tal de donar-hi compliment.

5. Sobre el Memorial Democràtic:
a. Aplicar la Llei 13/2007, de creació del Memorial Democràtic i impulsar les políti-

ques públiques de memòria necessàries per tal de donar-hi compliment.
b. Revisar el Decret 326/2011, de 26 d’abril, per tal de definir clarament les funcions 

del Memorial Democràtic i de la Subdirecció General de Memòria i Pau d’acord amb el 
nou context polític en el qual ens trobem, i per tal d’optimitzar la dinàmica de treball, 
reduir duplicitats entre aquestes i amb altres institucions públiques de memòria històri-
ca i optimitzar els recursos.

c. Rellançar la institució del Memorial Democràtic per tal de dur a terme polítiques 
públiques de memòria en base a criteris científics i tècnics.

d. Internacionalitzar la institució del Memorial Democràtic amb la inserció en xar-
xes internacionals de memòria i l’establiment de vincles de col·laboració amb altres ins-
titucions memorials.

e. Impulsar la recerca pública acadèmica en temes de memòria històrica, així com 
una programació cultural per tal de donar-la a conèixer i establir vincles de connexió i 
treball conjunt amb el Departament d’Ensenyament per tal que les activitats i publicaci-
ons del Memorial Democràtic tinguin ressò en l’àmbit docent.

f. Impulsar la Xarxa d’Espai de Memòria existent, amb una dotació pressupostària 
que permeti col·locar noves senyalitzacions i restituir les malmeses.

g. Reforçar les relacions i les col·laboracions del Memorial Democràtic amb el 
MUME i el COMEBE.

h. Establir polítiques de col·laboració entre el Memorial Democràtic i el Centre d’in-
terpretació de Lluis Companys del Tarròs i l’Espai Macià de les Borges Blanques.

6. Sobre els represaliats polítics:
a. Demanar a la Fiscalia General de l’Estat que procedeixi de forma immediata 

i amb caràcter prioritari a la persecució davant Jutjats i Tribunals pertinents de totes 
aquelles persones que van ocupar càrrecs de responsabilitat durant el franquisme, per 
dilucidar les responsabilitats penals en les que haguessin pogut incórrer.

b. Demanar l’anul·lació dels processos il·legals duts a terme pel franquisme, que van 
conduir a la tortura, assassinat o exili de ciutadanes i ciutadans catalans.

c. Donar suport a la creació d’un banc d’ADN públic per tal de poder identificar tots 
els desapareguts durant la Guerra Civil i la dictadura franquista.

d. Millorar i ampliar la informació del mapa de fosses comunes i llocs de repressió 
de Catalunya.

7. Recolzar les entitats memorialistes existents, als centres d’estudis locals i comar-
cals i a aquelles iniciatives que treballen per la recuperació i difusió de la memòria his-
tòrica.

8. Sobre la simbologia i nomenclatura feixista a l’espai públic:
a. Acabar cens de simbologia franquista iniciat pel Memorial Democràtic.
b. Impulsar la realització del cens de carrers (nomenclàtor) per part del Memorial 

Democràtic.
c. Instar a tots els Ajuntaments de Catalunya a substituir immediatament la nomen-

clatura del carrers relacionats amb personatges o fets lligats al cop d’Estat de 1936, la 
Guerra Civil o la dictadura franquista, en base a l’inventari realitzat pel Memorial De-
mocràtic, i amb un procés participatiu posterior per tal de decidir la nova nomenclatura.

d. Instar a tots els Ajuntaments de Catalunya a retirar immediatament els títols de 
fill adoptiu o altres condecoracions a tots aquells personatges relacionats amb el cop 
d’Estat de 1936, la Guerra Civil i la dictadura franquista.

e. Instar al govern de la Generalitat i a tots els Ajuntaments de Catalunya a retirar 
immediatament tots els monuments i símbols de caire feixista, autoritari i antidemocrà-
tic encara existents a Catalunya, en base a l’inventari realitzat pel Memorial Democràtic 
i seguint els protocols d’actuació marcats per aquesta institució.
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f. Instar a l’Ajuntament de Tortosa a retirar immediatament el monument comme-
moratiu de la batalla de l’Ebre ubicat a la pilastra de l’antic pont de la Cinta de Tortosa, 
sense cap mena de consulta o dilació, per a la seva posterior museïtzació en un espai de 
memòria, tal i com indica el protocol elaborat pel Memorial Democràtic.

g. Instar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a canviar el 
nom de l’IES Joaquim Bau de Tortosa.

h. Instar al govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de Barcelona i a 
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs a honorar els 1717 executats al Camp de la Bota 
amb un espai de memòria adient.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC
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4. Informació

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre els resultats del balanç delinqüencial del 2015
354-00042/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Alberto Villagrasa Gil, del GP PPC (reg. 10200).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió 
d’Interior, 22.02.2016.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la 
consellera d’Ensenyament sobre el contingut d’un article publicat a  
La Vanguardia el 15 de febrer de 2016
354-00043/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Sonia Sierra Infante, del GP C’s (reg. 10304).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament, 22.02.2016.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i 
Sostenibilitat sobre els objectius i les actuacions del Departament
355-00004/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 2 de la Comissió de Territori, tinguda el 22.02.2016, 
DSPC-C 40.

Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els objectius i les actuacions del 
Departament
355-00016/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 2 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
tinguda el 22.02.2016, DSPC-C 41.
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