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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 185/XI del Parlament de Catalunya, sobre les necessitats 
educatives del curs 2016-2017
250-00505/11

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 19, 29.06.2016, DSPC-P 29

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 29 de juny de 2016, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre les necessitats educatives per al curs 2016-2017  
(tram. 250-00505/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, pel Grup 
Parlamentari Socialista, pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya i pel Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 31467).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a tramitar les modificacions pressu-

postàries necessàries per a cobrir les actuacions següents, incloses en el Projecte de 
llei de pressupostos per al 2016 per al Departament d’Ensenyament: 

a) Mantenir les plantilles i les dotacions de professionals adequades per a satisfer 
les necessitats d’escolarització del curs 2016–2017.

b) Mantenir la dotació de 400 professionals més per als centres d’alta comple-
xitat.

c) Cobrir les necessitats i millores específiques de personal i recursos derivades 
de l’escolarització d’alumnes amb necessitats educatives específiques, especials i 
d’atenció a la diversitat previstes en el Programa d’escola inclusiva (360 tècnics de 
suport i increment de 140 docents).

d) Garantir una dotació pressupostària suficient per a cobrir la demanda de tots 
els sol·licitants de beques de menjador que compleixin els barems per a l’atorgament 
d’ajuts en les diverses etapes educatives, quantificada en un increment de 12 milions 
d’euros, i revisar aquests barems per a assegurar l’accés a les beques dels infants i 
adolescents de famílies amb ingressos inferiors al llindar de risc de pobresa calculat 
anualment per l’Idescat a partir de l’enquesta de condicions de vida.

e) Incorporar la cobertura de totes les baixes de personal des del primer dia i des 
de l’1 de setembre a tots els centres escolars públics de Catalunya.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2016
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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1.15. Mocions

Moció 45/XI del Parlament de Catalunya, sobre les condicions 
laborals dels docents
302-00052/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 19, 30.06.2016, DSPC-P 30

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 30 de juny de 2016, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les condicions laborals dels docents (tram. 302-00052/11), presentada per 
la diputada María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 31063), 
pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 31153), pel Grup Parlamentari de Cata-
lunya Sí que es Pot (reg. 31196) i pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent (reg. 31276).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir i fomentar la independència, la motivació i el reconeixement dels do-

cents perquè puguin complir llur funció amb excel·lència.
b) Convocar oposicions d’accés als cossos de docents abans del juny del 2017, 

respectant en tot cas el termini acordat per la taula sectorial, amb el nombre de pla-
ces suficient perquè, tant a primària com a secundària, formació professional i ense-
nyaments de règim especial (escoles oficials d’idiomes i arts plàstiques): 

1r. En el curs 2016-2017 les ràtios no siguin més altes que les anteriors al 2012.
2n. L’any 2018 el percentatge d’interinitat no sigui superior al 5%.
c) Retornar a tots els docents de Catalunya, abans que s’acabi l’any 2016, la to-

talitat dels dèbits pendents de la paga extraordinària del 2012, com a la resta d’em-
pleats públics de la Generalitat.

d) Establir, en el termini de tres mesos, un calendari per a retornar a tots els do-
cents de Catalunya les pagues extraordinàries del 2013 i el 2014, com a la resta dels 
empleats públics de la Generalitat.

e) Garantir als docents majors de cinquanta-cinc anys la possibilitat de reduir 
de llur càrrega horària dues hores lectives i dedicar-les a altres activitats, en com-
pliment del dret establert per l’acord de condicions laborals del 2005 i suspès per 
diversos acords de govern.

f) Garantir als docents substituts el pagament del sou corresponent al mes de ju-
liol de 2016, en compliment del dret establert per l’acord de condicions laborals del 
2005 i suspès per diversos acords de govern.

g) Adoptar les mesures necessàries perquè el curs 2016-2017 el cos de docents de 
secundària recuperi les divuit hores lectives i vint-i-quatre hores de permanència, i 
el cos de docents de primària recuperi les vint-i-tres hores lectives i trenta hores de 
permanència.

h) Garantir, des de l’inici del curs 2016-2017, la cobertura de baixes de personal 
docent des del primer dia de la baixa.

i) Adoptar les mesures pertinents perquè abans que s’acabi l’any 2017 els cos-
sos docents recuperin, com la resta d’empleats públics de la Generalitat, la resta 
dels drets laborals anteriors al 2012, i que el Govern els ha anat retallant al llarg 
d’aquests anys.

j) Eliminar els dos terços de la jornada, que precaritzen les condicions laborals, 
i retornar la mitja jornada i la jornada completa als funcionaris interins.
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k) Paralitzar el pla pilot de substitucions conegut com a PDI.
l) Tornar a la negociació real amb els representants dels treballadors de l’educa-

ció pública.
m) Eliminar els descomptes per incapacitat temporal que els treballadors de 

l’educació pateixen en cas de malaltia durant els primers vint dies.
n) Utilitzar tots els mecanismes de modificació de crèdits i de crèdits extraordi-

naris establerts per la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2015 i per la Llei 
de finances públiques de Catalunya per a poder disposar dels recursos necessaris per 
a finançar les mesures i les polítiques aprovades per aquesta moció.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2016
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme For-

cadell i Lluís

Moció 46/XI del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques per a la 
gent gran
302-00053/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 19, 30.06.2016, DSPC-P 30

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 30 de juny de 2016, d’acord amb l’ar-
ticle 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques per a la gent gran (tram. 302-00053/11), presentada pel diputat 
Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 31150), pel Grup Parlamentari de Cata-
lunya Sí que es Pot (reg. 31170) i pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent (reg. 31275).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar-li, abans del primer semestre del 2017, un projecte de llei de la gent 

gran.
b) Revisar i establir, dins les competències del Govern, en els propers sis mesos, 

un sistema més àgil i transparent per a la tramitació administrativa dels expedients 
de dependència, que permeti que qui té dret a una prestació sàpiga el termini en el 
qual començarà a rebre-la.

c) Garantir, d’acord amb la Llei de l’Estat 39/2006, del 14 de desembre, de promo-
ció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i la 
Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials, en el termini de sis mesos, l’accés 
a les prestacions econòmiques vinculades al servei d’atenció residencial (PEVS) se-
gons els criteris de l’Ordre ASC/443/2007 que determinen l’import de les prestacions 
econòmiques del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD).

d) Establir un calendari per a l’ocupació de les places de residència i centre de 
dia públiques i concertades que hi ha actualment, amb l’objectiu de disminuir les 
llistes d’espera.

e) Publicar, en el termini de tres mesos, mitjançant el web del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, el temps d’espera orientatiu previst per a accedir 
a les places de residència i centre de dia, desglossat per cadascun dels centres i el 
territori al qual pertanyen, i, per la mateixa via, publicar trimestralment les dades 
sobre revaloracions dels programes individuals d’atenció (PIA), tant de sol·licituds 
de revisió de demandes com del canvi de grau de dependència resultant.
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f) Promoure, dins el primer trimestre del 2017, la signatura del Pacte nacional 
per a la seguretat de les persones grans, ja que l’abordatge de les problemàtiques de 
seguretat de les persones grans requereix sumar tots els esforços i recursos disponi-
bles, tant els que estan a l’abast dels poders públics com de la societat en general i 
d’entitats públiques i privades.

g) Promoure, dins el primer semestre del 2017, la sensibilització i prevenció per 
mitjà de polítiques educatives destinades a infants i joves, fent formació des del 
Departament d’Ensenyament al professorat, per a impulsar mesures que donin a 
conèixer als alumnes què és l’envelliment i les seves conseqüències i per a potenciar 
el bon tracte a les persones grans i el reconeixement de llur paper social i familiar, 
per tal que els alumnes siguin capaços de viure plenament i de manera responsable 
i perquè puguin contribuir al benestar dels qui els envolten.

h) Elaborar i aplicar, a partir del primer semestre del 2017, un programa de vo-
luntariat jove a les residències, per a acompanyar les persones grans que pateixen 
solitud, al mateix temps que se sensibilitza el jovent dels problemes de l’envelliment 
i les seves conseqüències.

i) Promoure, a partir del segon semestre del 2016, en els mitjans de comunicació 
i també amb mitjans propis, campanyes per a la promoció dels valors i del respec-
te vers les persones d’edat avançada, i la prevenció dels maltractaments a persones 
grans, dirigides al conjunt de la població, que indiquin què són els maltractaments a 
persones grans, les conseqüències que tenen, com evitar-los, i els recursos existents 
en cas que es produeixin.

j) Destinar els recursos necessaris per a l’elaboració de serveis especialitzats en 
l’atenció i la protecció de les víctimes de maltractaments com: 

1r. Estudiar, en el tràmit parlamentari del projecte de llei de la gent gran, la ne-
cessitat d’establir indemnitzacions, ajuts i prestacions econòmiques específiques per 
a les persones grans maltractades amb la finalitat de facilitar la recuperació de les 
persones que requereixin tractament mèdic, quirúrgic o psicològic, o un lloc per 
viure.

2n. Crear, abans del final de l’any 2016, un telèfon de consulta o servei especialit-
zat perquè les persones grans maltractades puguin rebre el suport i l’assessorament 
de professionals formats.

3r. Elaborar un pla de formació específica i continuada per als professionals de 
suport a fi de detectar, avaluar i intervenir en els casos de maltractaments.

4t. Prestar atenció a les persones grans maltractades, dins l’any 2017, mitjançant 
l’Oficina de la Gent Gran Activa i les oficines d’Afers Socials i Famílies.

k) Destinar, en el marc de la tasca d’atenció a casos d’urgència i especial grave-
tat desenvolupada per mitjà de la mesa de valoració per a situacions d’emergències 
econòmiques i socials de Catalunya i de les meses locals, habitatges buits cedits per 
les entitats financeres a la Generalitat de Catalunya a persones grans que hagin pa-
tit maltractaments i que necessitin canviar de domicili perquè se’n pugui garantir la 
seguretat, amb l’informe preceptiu previ dels serveis socials, que avalin la conve-
niència de poder treure la persona del seu entorn, quan calgui.

l) Desenvolupar programes d’atenció especialitzada destinats a persones mal-
tractadores.

m) Posar en marxa una taula de coordinació de professionals, tal com marca el 
Pla integral de seguretat de les persones grans, 2015-2018, dels serveis socials, salut, 
cossos de seguretat, jutjats, i tots els agents implicats per tal de definir les estratègies 
que cal seguir en casos de maltractaments.

n) Prioritzar el reallotjament de persones grans que per motius de manca de mo-
bilitat no poden sortir al carrer en cas que visquin en comunitats de veïns on es-
tructuralment sigui impossible instal·lar-hi ascensor o on no s’hi pugui garantir la 
instal·lació.
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o) Implementar un carnet vàlid per a tots els transports públics de Catalunya que 
permeti unificar les targetes socials, els abonaments o els descomptes vigents per a 
la gent gran segons els recursos econòmics de què disposa cadascú.

p) Utilitzar tots els mecanismes de modificació de crèdits i de crèdits extraor-
dinaris establerts per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2015 i la Llei de finances públiques de Catalunya, a fi de disposar dels recursos ne-
cessaris per a finançar les mesures i les polítiques que s’aproven en aquesta moció.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 47/XI del Parlament de Catalunya, sobre el món local
302-00054/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 19, 30.06.2016, DSPC-P 30

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 30 de juny de 2016, d’acord amb l’ar-
ticle 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el món local (tram. 302-00054/11), presentada per la diputada Eva Martínez 
Morales, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 31051 i 31232), pel Grup Parlamenta-
ri de Catalunya Sí que es Pot (reg. 31168), pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 
31199), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 31200) i pel Grup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 31277).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer el reconeixement de les subvencions atorgades el 2016 i en exercicis ante-

riors per actuació ordinària o inversió per tal de reconèixer el deute que la Genera-
litat té amb els ens locals.

b) Publicar trimestralment en el web de transparència de la Generalitat el deute 
reconegut per cada municipi.

c) Aprovar, dos mesos després de l’entrada en vigor del nou pressupost, un ca-
lendari de noves convocatòries per a activar els instruments de cooperació local, 
com la Llei 2/2004, del 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial, i la Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització 
i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, i també coordinar amb altres 
administracions supramunicipals les actuacions que en derivin i incloure-les en els 
pressupostos per al 2017.

d) Incrementar, en els pressupostos per al 2017, les dotacions del Fons de coope-
ració local –tant per a ajuntaments com per a consells comarcals i entitats munici-
pals descentralitzades– respecte als pressupostos del 2015.

e) Autoritzar, en els pressupostos per al 2017, en el marc del desplegament de la 
Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, les transferències necessàries per a donar suport a les ac-
cions de foment de l’ocupació i d’activació econòmica.

f) Complir i reduir els terminis dels expedients que tramita la Generalitat a peti-
ció dels ens locals, com els informes tècnics dels departaments.

g) Impulsar, mentre el Parlament no aprovi una llei de governs locals, la creació 
d’un grup de treball entre la Generalitat, el Govern de l’Estat, les entitats municipa-
listes i els professionals per a adoptar mesures que garanteixin la seguretat jurídica 
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i la bona gestió econòmica dels ajuntaments i facilitar alternatives a la falta de per-
sonal funcionari d’habilitació estatal.

h) Fer gestions davant el Govern de l’Estat per tal que es derogui la Llei orgàni-
ca 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, per a 
assegurar que tot l’estalvi obtingut per les entitats locals i per les altres administra-
cions públiques en exercicis anteriors es pugui destinar a la prestació de serveis a la 
ciutadania, a exercir les competències clau per a assegurar-ne el benestar i a activar 
l’economia per a generar inversió i ocupació.

i) Tenir en compte les diputacions provincials per a fomentar i garantir la gestió 
i el desenvolupament econòmic dels ajuntaments, prioritzant els ajuntaments amb 
menys de 20.000 habitants.

j) Fer gestions davant el Govern de l’Estat per tal que es derogui immediatament 
i de manera urgent la Llei 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sosteni-
bilitat de l’Administració local.

k) Aprovar i presentar al Parlament, dins del primer trimestre del 2017, un pro-
jecte de llei de governs locals i un projecte de llei de finances locals que reforcin 
l’autonomia local i que garanteixin un sistema de finançament estable i proporcional 
a unes competències ben definides dels ens locals perquè es puguin desenvolupar 
amb garanties de qualitat i transparència les polítiques públiques.

l) Utilitzar tots els mecanismes de modificació de crèdits i de crèdits extraordi-
naris que estableixen la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generali-
tat de Catalunya per al 2015, i la Llei 10/1982, del 12 de juliol, de finances públiques 
de Catalunya, a fi de disposar dels recursos necessaris per a finançar les mesures i 
polítiques a què fa referència aquesta moció.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2016
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 48/XI del Parlament de Catalunya, sobre les mesures i 
polítiques a emprendre davant la situació d’emergència social
302-00055/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 19, 30.06.2016, DSPC-P 30

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 30 de juny de 2016, d’acord amb l’ar-
ticle 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la seva inacció davant la situació d’emergència social (tram. 302-00055/11), 
presentada pel diputat Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 31064), pel 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 31169) i pel Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí (reg. 31203).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a exercir les seves potestats re-

glamentàries i executives i la seva iniciativa legislativa conformement al marc le-
gal vigent i vetllant per la protecció de les persones més vulnerables, i igualment a 
desplegar plenament les competències que li confereix el bloc de constitucionalitat, 
de conformitat amb les disposicions d’aquest bloc i de la normativa comunitària i 
d’acord amb els principis de lleialtat institucional, de cooperació entre administra-
cions, d’autonomia i de subsidiarietat, per tal com actuen en benefici de la ciutadania 
i de l’eficàcia de les polítiques públiques.
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2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar reformant l’Adminis-
tració perquè tingui una estructura i un funcionament més eficients, més transpa-
rents i amb més vocació de servei de qualitat als ciutadans, i adoptar concretament 
les mesures següents: 

a) Nomenar en tots els organismes i ens públics persones que hagin destacat per 
llur trajectòria professional en el sector públic o privat i per llur capacitat de liderat-
ge i d’aportació de coneixements específics a la gestió del càrrec.

b) Establir un sistema de retribucions per a tots els càrrecs públics que asseguri 
que tots són retribuïts en proporció a les responsabilitats que exerceixen i en funció 
de la qualitat efectiva dels serveis prestats als ciutadans, per mitjà d’un decret, tal 
com estableix la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar prioritat immediata als 
problemes socials més urgents dels ciutadans, i adoptar concretament les mesures 
següents: 

a) Complir la Moció 40/XI del Parlament de Catalunya, sobre les mesures imme-
diates per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge.

b) Determinar, en col·laboració amb la resta d’administracions públiques i les 
empreses subministradores, el nombre de famílies en estat o en risc d’exclusió social 
o de pobresa que es troben en una situació que no els permet afrontar raonablement 
i regularment els pagaments periòdics dels subministraments bàsics (aigua, gas i 
electricitat), i adoptar les mesures assistencials més adequades tendents a evitar la 
interrupció d’aquests subministraments bàsics, d’una manera urgent i dins l’àmbit 
de competències del Govern.

c) Establir i aplicar mesures, tant fiscals com no fiscals, que afavoreixin i incen-
tivin la formalització de lloguers socials i assequibles.

d) Ampliar els llocs de presentació de les sol·licituds d’ajudes al Fons d’aten-
ció solidària de subministraments bàsics, de manera que es puguin tramitar des de 
qualsevol de les oficines d’Afers Socials i Famílies, tal com estableix la Resolució 
70/XI del Parlament de Catalunya.

e) Estudiar mecanismes per a facilitar la tramitació àgil i flexible de l’acreditació 
de condicions de vulnerabilitat econòmica o de risc d’exclusió social.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a incrementar la transparència i 
l’eficiència en la prestació de serveis essencials per als ciutadans, com els serveis 
sanitaris, els sociosanitaris i els relatius a situacions de dependència, i adoptar con-
cretament les mesures següents: 

a) Fer públiques abans del 30 de setembre de 2016, i també periòdicament des-
prés d’aquesta data, les llistes d’espera existents per a la prestació de serveis sanita-
ris, sociosanitaris i residencials, per mitjà de la publicació al web dels departaments 
competents, i permetre’n així l’avaluació objectiva i imparcial a tots els implicats i 
totes les administracions, i també, per mitjà del mateix canal, publicar el nombre 
i la localització de places públiques i privades de serveis sanitaris, sociosanitaris i 
residencials totals que es troben buides i sense concretar.

b) Adoptar i publicar criteris de priorització en l’elaboració i la modificació de 
les llistes d’espera.

c) Informar en tot moment els ciutadans de llur situació ordinal en la llista d’es-
pera corresponent i comunicar-los les alternatives d’intervenció abans del finiment 
del termini de referència de la intervenció, en cas que calgui.

d) Establir i aplicar criteris de coordinació eficient entre els centres sanitaris com 
a registres únics de disponibilitat assistencial que permetin continuar millorant la 
gestió dels pacients en llista d’espera i reduir els temps mitjans d’espera.

e) Declarar que la situació de les llistes d’espera no pot comportar en cap cas la 
denegació de serveis als ciutadans sol·licitants.
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f) Actualitzar la cartera de serveis socials, pendent d’actualització d’ençà del 
2011, a fi que doni cobertura íntegra i adequada a les necessitats dels ciutadans, es-
pecialment els més desfavorits.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir i aplicar una política inte-
gral transversal d’atenció als menors d’edat per afrontar les situacions de desigualtat 
social que pateixin, i adoptar concretament les mesures següents: 

a) Reclamar al Govern de l’Estat que restableixi les aportacions corresponents a 
les ajudes per a l’adquisició de llibres de text, exceptuant-ne sempre els llibres lite-
raris, i de material didàctic en els ensenyaments obligatoris.

b) Promoure polítiques de conciliació entre la vida laboral i la vida familiar, com 
la jornada laboral intensiva, que facilitin disposar de més temps per a tenir cura dels 
menors.

c) Establir i aplicar criteris de coordinació del personal docent a fi de racionalit-
zar el temps que els infants dediquen als deures.

d) Establir i aplicar mesures de prevenció, detecció i tractament enfront de si-
tuacions de maltractament a menors en l’àmbit educatiu, com l’aplicació efectiva 
del deure de notificació per part del personal dels centres educatius, l’atenció psico-
lògica específica o la tutoria especialitzada en menors amb necessitats educatives 
especials.

e) Dotar de tres-centes noves places els centres residencials d’acció educativa 
(CRAE) i els centres residencials d’educació intensiva (CREI) per donar resposta 
a la demanda actual i reduir d’aquesta manera, en el termini d’un any, les llistes 
d’espera, fent efectiva la voluntat ja expressada per la Moció 33/XI del Parlament 
de Catalunya.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a emprar tots els mecanismes de 
modificació de crèdits i de crèdits extraordinaris establerts per la Llei de pressu-
postos per al 2015 i per la Llei de finances públiques, a fi de poder disposar dels 
recursos necessaris per a finançar les mesures i les polítiques aprovades per mitjà 
d’aquesta moció.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2016
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 49/XI del Parlament de Catalunya, sobre el projecte VISC+
302-00056/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 19, 30.06.2016, DSPC-P 30

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 30 de juny de 2016, d’acord amb l’ar-
ticle 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el projecte VISC+ (tram. 302-00056/11), presentada per la diputada Marta 
Ribas Frías (CSP), i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
31062), pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 31152) i pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans (reg. 31244).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aturar definitivament el projecte de mercantilització de les dades del sistema 

sanitari anomenat VISC+ («Més valor a la informació de salut de Catalunya»), i 
també qualsevol mecanisme que hi estigui relacionat.
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b) Donar a conèixer els processos de cessió de dades sanitàries que ja ha posat en 
marxa l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (Aquas) i aturar-los 
fins que no es posi en marxa el nou programa públic d’anàlisi de dades sanitàries 
per a la recerca i la innovació, de manera que se’ls puguin aplicar tots els filtres i les 
garanties de seguretat i utilitat pública.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure un programa de gestió 
de les dades massives en l’àmbit de la sanitat (el big data sanitari) dels centres in-
closos en el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (Siscat), amb 
les característiques següents: 

a) La gestió del programa ha d’ésser exclusivament pública, ha d’ésser liderada 
per l’Aquas i ha d’assegurar que en cap cas aquestes dades sanitàries no se cediran 
ni es vendran a empreses privades ni s’utilitzaran amb finalitats comercials.

b) L’ús en recerca d’aquestes dades sanitàries s’ha de limitar exclusivament als 
centres acreditats per la institució Cerca (Centres de Recerca de Catalunya) i s’ha de 
restringir a projectes que superin el filtre d’un comitè ètic de recerca clínica inde-
pendent creat per a aquesta funció. Aquest comitè ètic ha de basar la seva avaluació 
en criteris que han d’haver estat publicats prèviament, a fi d’acotar l’ús d’aquestes 
dades a projectes de recerca que permetin avançar en la recerca sanitària avançada 
bàsica i aplicada i millorar la qualitat de l’assistència sanitària per a la ciutadania i 
la qualitat de la gestió del sistema públic i a fi d’evitar qualsevol tipus de conflicte 
d’interessos amb els equips o els objectius de la recerca.

c) Els títols, els autors, la institució de què depenen, les fonts de finançament, els 
objectius, els mètodes i la població analitzada en cada projecte han d’ésser acces-
sibles per al públic que vulgui consultar aquesta informació, que ha de constar en 
un registre públic creat amb aquest fi. Els investigadors han de publicar en aquest 
registre un resum dels resultats de l’estudi que hagin dut a terme no més tard de sis 
mesos després d’haver-lo finalitzat.

d) Les dades que proporcioni el programa han d’ésser anonimitzades, en tots 
els casos, per mitjà d’un sistema que garanteixi la seguretat del procés d’anonimit-
zació, el qual ha de comportar necessàriament que s’eliminin les dades d’identi-
ficació directa de la persona; es combinin tècniques d’alteració de dades que en 
facin impossible la identificació indirecta; es redueixin al mínim imprescindible el 
detall d’altres dades i variables que puguin acabar servint com a font d’identifica-
ció, i s’anonimitzin les dades dels professionals sanitaris que han atès el pacient.

e) S’ha de seguir un estricte principi de proporcionalitat per a controlar l’accés al 
mínim de dades anonimitzades necessàries per a acomplir la finalitat del projecte.

f) S’han de centralitzar les dades de tots els centres sanitaris del Siscat en aquest 
únic programa, que ha d’ésser l’única via de sortida possible de dades del sistema.

g) L’Aquas, com a dipositari de les dades massives en l’àmbit de la sanitat, ha 
d’ésser l’organisme responsable de dur a terme els cribratges de dades per a cada 
estudi concret.

h) El procés d’anonimització ha d’ésser de gestió pública i ha d’ésser auditat 
constantment, amb filtres de control en diversos nivells i moments de la gestió i l’ús 
d’aquestes dades personals, com a mínim pel que fa a l’anonimització, la transmis-
sió, el tractament, l’emmagatzematge i l’eliminació.

i) S’ha de garantir la custòdia de les dades en servidors segurs, i també se n’ha de 
garantir la destrucció quan acabi el projecte a què anaven destinades.

j) S’ha d’elaborar un informe rigorós d’avaluació de riscos i de mesures de segu-
retat a prendre, que ha de preveure també riscos futurs, i s’ha d’elaborar també un 
informe d’avaluació de l’impacte d’aquest projecte sobre la privacitat.

k) Tots els projectes de recerca que se sotmetin al comitè ètic de recerca clínica 
han d’incorporar un informe tècnic que avaluï el risc de desanonimització de les 
dades, atribueixi al projecte un nivell de risc i formuli una proposta de limitació de 
riscos, si és el cas.
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l) S’ha d’atenir als principis internacionals de tractament de dades sanitàries.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a encarregar a l’Aquas la responsa-

bilitat de les eines i els procediments de control i de transparència relacionats amb 
el programa públic de gestió de les dades sanitàries.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir un sistema de governança 
que garanteixi el compliment dels requisits ètics i de seguretat a què fa referència 
l’apartat 2, per mitjà de la creació dels òrgans següents: 

a) Un comitè de governança.
b) Un comitè ètic de recerca clínica.
c) Un consell assessor extern.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir el dret de tots els usuaris 

del sistema sanitari a oposar-se que llurs dades formin part del programa públic de 
gestió de les dades sanitàries, i dur a terme una campanya informativa per a donar 
a conèixer a tots els usuaris la manera d’exercir aquest dret.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar dins l’any 2016: 
a) El règim d’incompatibilitats i el règim sancionador per a equips o centres Cer-

ca amb relació a la gestió i el tractament segur de les dades sanitàries i amb relació 
al compliment dels principis ètics assumits.

b) El règim sancionador per als centres sanitaris del Siscat per al cas que cedei-
xin l’ús de les dades sanitàries al marge del programa públic de gestió de les dades 
sanitàries, a excepció de la recerca duta a terme pels investigadors de cada centre 
seguint la reglamentació interna corresponent.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i lliurar als grups parla-
mentaris, en el termini de tres mesos, una memòria econòmica del cost previst per 
al programa públic de gestió de les dades sanitàries, amb especificació de la via de 
finançament i del calendari d’aplicació.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dotar l’Aquas dels recursos hu-
mans especialitzats i els recursos materials necessaris per a la gestió correcta del 
programa públic de gestió de les dades sanitàries.

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a organitzar, en compliment de la 
Moció 150/X, la jornada participativa sobre la gestió de les dades sanitàries mas-
sives en l’àmbit de la sanitat, oberta als professionals de la salut i als agents impli-
cats, perquè permeti, en el termini d’un mes, debatre i validar els detalls i aspectes 
ètics i d’utilitat social del programa de gestió pública d’aquestes dades, especial-
ment pel que fa a les garanties necessàries per al tractament de dades d’origen per-
sonal i pel que fa a la utilització que es considera acceptable per a aquest tipus de 
dades.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2016
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme For-

cadell i Lluís
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1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les iniciatives previstes davant la 
retirada del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2016 i del Projecte de llei de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic
300-00066/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19, tinguda el 29.06.2016, DSPC-P 29.

Interpel·lació al Govern sobre l’Agència Tributària de Catalunya
300-00067/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19, tinguda el 29.06.2016, DSPC-P 29.

Interpel·lació al Govern sobre una Catalunya desmilitaritzada
300-00068/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19, tinguda el 29.06.2016, DSPC-P 29.

Interpel·lació al Govern sobre el règim disciplinari dels Mossos 
d’Esquadra
300-00069/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19, tinguda el 29.06.2016, DSPC-P 29.

Interpel·lació al Govern sobre les addiccions socials
300-00070/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19, tinguda el 30.06.2016, DSPC-P 30.

Interpel·lació al Govern sobre el model sanitari
300-00071/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19, tinguda el 30.06.2016, DSPC-P 30.
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Interpel·lació al Govern sobre el projecte recreatiu i turístic de BCN 
World
300-00072/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19, tinguda el 29.06.2016, DSPC-P 29.

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre els serveis de 
paqueteria transfronterers
295-00048/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, d’acord amb l’article 200 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica 
la Directiva 2010/13/UE, sobre la coordinació de determinades 
disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats 
membres relatives a la prestació de serveis de comunicació 
audiovisual atesa l’evolució de les realitats del mercat
295-00049/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, d’acord amb l’article 200 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre les mesures 
contra el bloqueig geogràfic i altres formes de discriminació per raó 
de la nacionalitat o del lloc de residència o d’establiment dels clients 
en el mercat interior i pel qual es modifiquen el Reglament (CE) 
2006/2004 i la Directiva 2009/22/CE
295-00050/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, d’acord amb l’article 200 del Reglament, ha conegut la proposta.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures urgents de racionalització del temps 
dedicat per l’alumnat a activitats acadèmiques fora de l’horari lectiu
202-00021/11

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 19, tinguda el 29.06.2016, DSPC-P 29.

APROVACIÓ DE L’ESMENA A LA TOTALITAT DE DEVOLUCIÓ

El Ple del Parlament, en la sessió 19, tinguda el 29.06.2016, DSPC-P 29, ha aprovat 
l’esmena a la totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legislativa resta re-
butjada. 

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la democràcia i 
les iniciatives legislatives populars
302-00057/11

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 19, tinguda el 30.06.2016, DSPC-P 30.
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de 
modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de 
Catalunya
200-00005/11

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 9 de juny de 2016, 
ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei del Pla 
estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de de-
sembre, d’estadística de Catalunya (tram. 200-00005/11) i les esmenes presentades, 
d’acord amb l’article 118.1 i els concordants del Reglament del Parlament. La Ponèn-
cia és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Oriol Amat i Salas

Grup Parlamentari de Ciutadans
Alfonso Sánchez Fisac

Grup Parlamentari Socialista 
Alícia Romero Llano

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Joan Coscubiela Conesa

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Juan Milián Querol

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Eulàlia Reguant i Cura

Palau del Parlament, 9 de juny de 2016
El secretari de la Comissió, Josep Maria Forné i Febrer; el president de la Co-

missió, Antoni Castellà i Clavé

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
202-00029/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC (reg. 31503; 31509).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.07.2016; 12:00 h.



BOPC 174
4 de juliol de 2016

3.01.02. Proposicions de llei 19 

Proposició de llei de mesures urgents per a la prevenció i tractament 
de les situacions de maltractament de menors en l’àmbit educatiu
202-00030/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP JS (reg. 31510; 31514).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.07.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de mesures urgents per a incentivar el lloguer 
d’habitatges socials i assequibles
202-00031/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP JS (reg. 31511; 31515).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.07.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
202-00034/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC; GP CSP (reg. 31242; 31323; 31579).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies hàbils (del 04.07.2016 al 
06.07.2016).
Finiment del termini: 07.07.2016; 12:00 h.

Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, 
de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la 
vegueria del Penedès
202-00035/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC (reg. 31243; 31324).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies hàbils (del 04.07.2016 al 
06.07.2016).
Finiment del termini: 07.07.2016; 12:00 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 la llei electoral de Catalunya
250-00457/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30302; 31330 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 29.06.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 30302)

Esmena 1, GP SOC (1)
De supressió de l’apartat 2.b

Esmena 2, GP SOC (2)
De supressió de l’apartat 2.d

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 31330)

Esmena 1, GP JS (1)
De supressió del punt 2.a
2.a) llistes desbloquejades que millorin la representativitat dels ciutadans, aug-

mentant així la proporcionalitat.

Esmena 2, GP JS (2)
D’addició del punt 2.b
2.b) llistes obertes, que permetin als electors establir les seves preferències, aug-

mentar la proximitat amb els seus representats i millorar en el retiment de comptes 
per part dels diputats.

Esmena 3, GP JS (3)
De modificació del punt 2.c
2.c) un sistema de repartiment d’escons proporcional, segons els principis que 

apunta l’article 56.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya que estableix que: «El 
sistema electoral és de representació proporcional i ha d’assegurar la representació 
adequada de totes les zones del territori de Catalunya».

Esmena 4, GP JS (4)
De supressió del punt 2.d
2.d) mesures per tal que els vots en blanc es comptabilitzin com els de qualsevol 

altre partit i que els escons que corresponguin es deixin buits.

Esmena 5, GP JS (5)
De supressió del punt 2.e
2.e) reducció del percentatge de vots exigit als partits per a l’obtenció de repre-

sentació parlamentària, amb la finalitat de millorar la representativitat de la càmera.
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Proposta de resolució sobre la transparència en les subvencions del 
Departament de la Presidència
250-00458/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 31328 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 29.06.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 31328)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació de tota la proposta
El Parlament de Catalunya insta el Govern, pel que fa a les subvencions del De-

partament de la Presidència, a publicar: 
– La relació de les subvencions i altres ajuts que es preveu convocar durant 

l’exercici pressupostari, amb indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les 
condicions que ha de complir el beneficiari.

– La relació de totes les subvencions i ajuts públics atorgats, amb indicació de 
l’entitat subvencionada, l’import, la finalitat i l’aplicació pressupostària, així com la 
convocatòria o la forma de concessió en base a la qual s’han atorgat.

– Els mecanismes i els informes de control, supervisió, fiscalització i avaluació 
de de les subvencions atorgades, el Pla d’actuacions de control financer de les sub-
vencions i ajuts de la Intervenció General i els seus resultats.

– La justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris de les subven-
cions i ajuts.

– Els criteris que es tenen en compte per atorgar cada subvenció en les correspo-
nents bases de les convocatòries.

Proposta de resolució sobre la transparència en les retribucions dels 
càrrecs públics
250-00459/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 31329 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 29.06.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 31329)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 1
1. Mantenir actualitzada la publicació de totes les retribucions de tots els càr-

recs públics de la Generalitat de Catalunya i els vinculats a les entitats municipals, 
com a mesura fonamental de transparència i rendiment de comptes, en el portal de 
transparència de Catalunya.

Esmena 2, GP JS (2)
De modificació i addició del punt 2
2. Els grups parlamentaris es comprometen a impulsar les mesures legislatives 

necessàries per tal d’assegurar que qualsevol càrrec municipal que tingui un salari 
públic només podrà cobrar dietes de desplaçament d’altres administracions i/o em-
preses públiques, i s’hauran d’ajustar per tal de cobrir despeses, sense possibilitat de 
cobrar salaris encoberts o ni compensacions per assistència.
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Proposta de resolució sobre la mort sobtada cardíaca
250-00460/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 29143; 29699; 31326 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 29.06.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 29143)

Esmena 1, GP CSP (1)
De modificació total de la Proposta de resolució que queda redactada de la ma-

nera següent: 
1. Promoure l’exercici físic i l’esport com a pràctica saludable a totes les edats i 

com una bona pràctica de salut pública.
2. Promoure la informació adequada a totes les persones perquè adaptin les se-

ves pràctiques esportives a la seva edat, condició física i condicions. Implicant a les 
entitats socials, clubs en aquesta tasca formativa i informativa.

3. Promoure la implicació dels mitjans de comunicació, tant en la difusió del 
caràcter positiu de l’exercici físic com a pràctica saludable, com en les necessàries 
mesures de prevenció per una pràctica segura de l’esport.

4. Promoure la investigació sobre determinats riscos en la pràctica esportiva i 
en especial en relació a la mort sobtada, promovent alhora la conscienciació social, 
l’adopció de les millors practiques preventives i els programes formatius en els cen-
tres públics de Catalunya.

5. Promoure els canvis normatius necessaris per dotar de recursos sanitaris per 
poder disposar d’una intervenció ràpida, especialment en aquells espais o esdeveni-
ments esportius en que se celebrin pràctiques esportives.

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 29699)

Esmena 1, GP SOC (1)
De modificació del punt 2
2. Presentar una proposta conjunta, entre el Departament de Salut i la Secre-

taria General de l’Esport, que detalli en quines instal·lacions esportives i compe-
ticions, i en quines condicions, s’instal·laran desfibril·ladors i es garantirà assis-
tència mèdica. Així mateix que aquesta proposta inclogui la formació del personal 
de les instal·lacions esportives.

Esmena 2, GP SOC (2)
D’addició d’un punt 2 bis
2.bis. Avaluar la necessitat que els participants en curses d’alt rendiment realit-

zin les revisions mèdiques necessàries.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 31326)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 2
2. Estudiar la conveniència de dotar de desfibril·ladors i de l’assistència mèdica 

necessària tots els espais públics catalans, amb especial atenció als recintes esportius.

Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 3
3. Estudiar la conveniència d’adoptar programes específics d’ajuda i assessora-

ment a les famílies afectades per episodis de mort sobtada.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució sobre la situació de compatibilitat d’una diputada
234-00095/11

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 19, 29.06.2016, DSPC-P 29

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 29 de juny de 2016, ha estudiat 
el dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 18.2 del 
Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
Després d’examinar les noves dades declarades per la diputada Meritxell Roigé i 

Pedrola relatives a les activitats professionals, laborals o empresarials que exerceix 
i als càrrecs públics que ocupa (reg. 28333), en compliment de l’article 19.2 del Re-
glament, el Ple del Parlament estableix la situació de compatibilitat de la diputada 
Meritxell Roigé i Pedrola (tram. 234-00095/11).

Palau del Parlament, 29 de juny de 2016
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Hisenda davant la 
Comissió d’Economia i Hisenda perquè presenti l’informe del 
Departament d’Economia i Hisenda sobre les possibles reformes 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques, l’impost sobre 
successions i donacions i l’impost sobre el patrimoni
356-00231/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 31504).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.06.2016.
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Afers 
Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre el Pla anual 
de cooperació al desenvolupament 2016
355-00032/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: conseller del Departament d’Afers i Relacions Ins-
titucionals i Exteriors i Transparència (reg. 27640).
Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institu-
cionals i Transparència.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 19.05.2016.

Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió de 
Matèries Secretes i Reservades en compliment de l’article 5.2 de la 
Llei 28/2001
355-00036/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: conseller del Departament d’Interior (reg. 30484).
Comissió competent: Comissió de Matèries Secretes i Reservades.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 23.06.2016.
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