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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 289/XI del Parlament de Catalunya, sobre el Tractat 
transatlàntic de comerç i inversions
250-00486/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 10, 22.09.2016, DSPC-C 206

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 22 de se-
tembre de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el Tractat 
transatlàntic de comerç i inversions (tram. 250-00486/11), presentada pel Grup Par-
lamentari Socialista, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot i el Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 33411).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya manifesta la seva oposició a la signatura dels trac-

tats internacionals en curs de negociació o d’aprovació –Tractat transatlàntic de co-
merç i inversions (TTIP), el Tractat integral d’economia i comerç (CETA) o el Trac-
tat de comerç de serveis (TISA)– i també a la de qualsevol tractat similar que no 
garanteixi fefaentment els aspectes següents: 

a) La sobirania i les competències de les institucions electes, als diferents nivells, 
per a actuar en favor dels interessos de la ciutadania i de l’economia local en matèria 
de legislació social, protecció dels drets dels consumidors, medi ambient i polítiques 
actives de compra pública.

b) La defensa o la millora de l’actual marc legislatiu i reglamentari, nacional o 
europeu, en matèria social, econòmica, de salut, cultural, ambiental i de defensa dels 
serveis públics.

c) La preservació explícita dels drets laborals establerts pels tractats de l’Organit-
zació Internacional del Treball, els drets socials, econòmics, culturals i ambientals.

d) L’exclusió tant dels mecanismes especials d’arbitratge de disputes d’empreses 
a estats com de la institucionalització de la intervenció de les empreses transnacio-
nals en els processos polítics de regulació del comerç i la inversió.

e) L’exclusió del comerç dels serveis públics i de la propietat intel·lectual.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol·licitar que es faci pública tota 

la informació, tant sobre les matèries i els continguts com sobre l’evolució de les ne-
gociacions, amb relació als tractats internacionals de comerç i inversions en curs de 
negociació o d’aprovació, i s’obri un debat públic a la Unió Europea i als seus res-
pectius parlaments nacionals, autonòmics i locals.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure la informació i el de-
bat sobre els tractats internacionals de comerç i inversions en curs de negociació o 
d’aprovació. A aquest efecte, el Parlament ha de crear una comissió d’estudi dels 
possibles impactes del TTIP, del CETA i del TISA en els diferents àmbits econò-
mics, socials, culturals i ecològics de Catalunya, amb una participació plural i equi-
librada dels sectors interessats. En aquest sentit, cal: 

a) Disposar de més informació sobre els impactes per sectors del TTIP, amb de-
bats sectorials i amb els representants dels consumidors sobre els continguts i l’abast 
del text, amb l’objectiu d’avaluar el tractat amb totes les garanties i que cada sector 
en conegui les repercussions.

b) Avaluar l’adaptació de la regulació del TTIP a les necessitats de les petites i 
mitjanes empreses.
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4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a instar les autoritats competents 
perquè, en el cas que les negociacions sobre el TTIP concloguin en un text conso-
lidat, el procés de ratificació es faci, a més de pel Consell i el Parlament Europeu, 
pels vint-i-vuit països membres de la Unió Europea, preferentment via referèndum, 
ja que el contingut del tractat ultrapassa les competències exclusives de la Comissió 
Europea i, per tant, ha d’ésser considerat un acord mixt.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a informar d’aquests acords el Go-
vern de l’Estat, tots els grups parlamentaris del Congrés de Diputats i els grups par-
lamentaris del Parlament Europeu.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions oportunes davant 
el Govern de l’Estat per a exigir que la informació disponible sobre qualsevol pro-
posta d’acord comercial supranacional es faciliti als diputats del Parlament com es 
fa en altres països, habilitant els mecanismes necessaris per als continguts de caràc-
ter confidencial.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2016
El secretari de la Comissió, Jordi Terrades i Santacreu; la presidenta de la 

Comissió, Hortènsia Grau Juan

Resolució 290/XI del Parlament de Catalunya, sobre el desplaçament 
de la línia de 220 kV Constantí-Viladecans al pas pel nucli urbà de 
Begues
250-00482/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 10, 22.09.2016, DSPC-C 206

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 22 de setem-
bre de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el desplaçament de 
la línia de 220 kV Constantí-Viladecans al pas pel nucli urbà de Begues (tram. 250-
00482/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 33424).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya, atesos els acords presos en la reunió del 29 d’abril 

de 2016 de la Comissió Tècnica de Seguiment formada per la Generalitat de Cata-
lunya, l’Ajuntament de Begues i Red Eléctrica de España, establerta en el conveni 
signat per al desplaçament de la línia Constantí–Viladecans al seu pas per Begues, 
insta el Govern a: 

a) Fer complir els acords de la dita reunió, que estableixen que Red Eléctrica de 
España (REE) ha de redactar un nou document inicial de desplaçament, i iniciar 
la tramitació mediambiental del projecte. Aquest document inicial ha de tenir en 
compte el desplaçament de la totalitat del traçat urbà de la línia al seu pas per Be-
gues.

b) Proporcionar a REE, en col·laboració amb l’Ajuntament de Begues, possibles 
traçats per al desplaçament de la línia que garanteixin el mínim impacte mediam-
biental.

c) Tramitar l’estudi d’impacte ambiental de manera prioritària, una vegada 
REE hagi elaborat el nou document inicial.
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d) Garantir, una vegada estigui elaborat el projecte executiu del desplaçament de 
la línia, les partides pressupostàries necessàries per a complir els compromisos eco-
nòmics signats en el conveni del 2006.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2016
El secretari de la Comissió, Jordi Terrades i Santacreu; la presidenta de la 

Comissió, Hortènsia Grau Juan

Resolució 291/XI del Parlament de Catalunya, sobre la reactivació i el 
desenvolupament socioeconòmics del Baix Penedès
250-00498/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 10, 22.09.2016, DSPC-C 206

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 22 de setem-
bre de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
estratègic de reactivació socioeconòmica del Baix Penedès (tram. 250-00498/11), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 33162) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 
34326).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a acompanyar els agents implicats 

en la redacció del Pla estratègic de reactivació socioeconòmica del Baix Penedès, 
perquè esdevingui el full de ruta de les actuacions que cal portar a terme per a apro-
fitar els esforços de les administracions públiques i de les entitats i empreses priva-
des en benefici de tota la comarca. En aquest sentit, el Pla estratègic ha de: 

a) Identificar, amb una previsió mínima de quatre anys, les necessitats i les po-
tencialitats del territori, preveure les tendències i les amenaces i fer propostes per a 
afrontar el futur del territori en les millors condicions.

b) Tenir com a objectiu principal la promoció conjunta dels diferents sectors so-
cioeconòmics de la comarca i basar-se en la Diagnosi socioeconòmica i territorial 
del Baix Penedès, feta al desembre del 2015, encomanada pel Consell Comarcal del 
Baix Penedès i elaborada amb els ajuntaments de la comarca. Aquesta diagnosi de-
fineix alguns dels aspectes que ha de desenvolupar el Pla estratègic, entre els quals 
destaquen el següents: 

1r. Establir un catàleg de serveis supramunicipals ja existents per al sector indus-
trial, que afavoreixi la competitivitat de les empreses que ja són a la comarca i la de 
les potencialment interessades a instal·lar-s’hi.

2n. Definir els punts més febles per al desenvolupament econòmic i prioritzar les 
actuacions més necessàries que cal preveure amb més urgència.

3r. Posar en valor la diversificació de les iniciatives empresarials i promoure ac-
tivitats que ajudin a desestacionalitzar el sector turístic tradicional.

4t. Definir els punts febles de mobilitat i transport públic entre poblacions del 
Baix Penedès i amb les de l’entorn, i redactar un informe de propostes de millora.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure en el Pla estratègic de 
reactivació socioeconòmica del Baix Penedès, per la seva rellevància, el Centre Lo-
gístic del Baix Penedès. En aquest sentit, el Pla estratègic ha de: 

a) Actualitzar els estudis de viabilitat i rendibilitat socioeconòmica del centre 
logístic parant una atenció especial en l’anàlisi de la demanda prevista i en els car-
regadors i els serveis de transport que es podrien oferir, i sol·licitar prèviament al 
Govern de l’Estat la definició i l’execució de l’autovia A-7 i la connexió amb el cor-
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redor ferroviari com a condicions necessàries per al desenvolupament del projecte 
Logis Intermodal Penedès.

b) Actualitzar el pla de promoció i comercialització del Logis Intermodal Pene-
dès, un cop acabat el nou pla director urbanístic, i, si escau, desenvolupar-lo.

c) Analitzar les possibles fases de desenvolupament del centre logístic en funció 
de les connexions disponibles, amb l’objectiu d’intensificar les accions per a captar 
inversors.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a coordinar amb la resta d’adminis-
tracions, locals i estatals, qualsevol acció que es consideri necessària per al desen-
volupament socioeconòmic del Baix Penedès.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol·licitar al Govern de l’Estat 
l’execució del Corredor Mediterrani en el tram de Tarragona a Castellbisbal, i també 
a executar o millorar les infraestructures ferroviàries que permetin el desenvolupa-
ment econòmic i social del territori.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2016
El secretari de la Comissió, Jordi Terrades i Santacreu; la presidenta de la 

Comissió, Hortènsia Grau Juan
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el pagament del deute de la Generalitat 
amb l’Ajuntament de Calafell
250-00477/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en 
la sessió 7, tinguda el 27.09.2016, DSPC-C 209.

Proposta de resolució sobre la devolució de les pagues 
extraordinàries als empleats públics de la Generalitat
250-00478/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en 
la sessió 7, tinguda el 27.09.2016, DSPC-C 209.
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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 de creació de l’Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya
200-00010/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC (reg. 36731; 36991).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.10.2016; 12:00 h.

Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals
200-00014/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC; GP CSP (reg. 35938; 35948; 36054).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 30.09.2016 al 06.10.2016).
Finiment del termini: 07.10.2016; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de 
novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
202-00038/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP JS (reg. 35949; 36014).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 30.09.2016 al 06.10.2016).
Finiment del termini: 07.10.2016; 12:00 h.

Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels 
llibres primer, segon i tercer, relatius a l’administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya
202-00039/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC (reg. 36959; 36992).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 03.10.2016; 12:00 h.
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Proposició de llei de mesures urgents per a incentivar el lloguer 
d’habitatges socials i assequibles
202-00040/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP JS (reg. 35951; 36015).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 30.09.2016 al 06.10.2016).
Finiment del termini: 07.10.2016; 12:00 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del secretari general de Treball, Afers 
Socials i Famílies davant la Comissió de Treball perquè expliqui el Pla 
d’inspecció de treball a Catalunya i els acords assolits arran de la 
vaga de tècnics de contractes i autònoms de Movistar
356-00343/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 36807).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 27.09.2016.

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

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació 
d’Indústria de Catalunya de Comissions Obreres amb relació al 
Projecte de llei del canvi climàtic
353-00113/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climà-
tic», el 23.09.2016.

Compareixença en ponència d’una representació del Col·lectiu per a 
un Nou Model Energètic i Social Sostenible amb relació al Projecte 
de llei del canvi climàtic
353-00114/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climà-
tic», el 26.09.2016.

Compareixença en ponència de Narcís Prat, catedràtic del 
Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00124/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climà-
tic», el 26.09.2016.
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Compareixença en ponència de Lydia Chaparro Elias, membre d’ENT 
Environment & Management - Fundació ENT, amb relació al Projecte 
de llei del canvi climàtic
353-00127/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climà-
tic», el 26.09.2016.

Compareixença en ponència de Llorenç Planagumà, coordinador del 
Centre de Sostenibilitat Territorial, amb relació al Projecte de llei 
del canvi climàtic
353-00129/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climà-
tic», el 26.09.2016.

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi Oficial 
d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei del canvi 
climàtic
353-00131/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climà-
tic», el 26.09.2016.

Compareixença en ponència d’una representació de la Unió General 
de Treballadors amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00135/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climà-
tic», el 26.09.2016.

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació 
de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei del canvi 
climàtic
353-00137/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climà-
tic», el 26.09.2016.
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Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi Oficial 
d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del canvi climàtic
353-00139/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climà-
tic», el 26.09.2016.

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei del canvi 
climàtic
353-00140/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climà-
tic», el 26.09.2016.

Compareixença en ponència del director general del port de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00142/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climà-
tic», el 23.09.2016.

Compareixença en ponència d’una representació d’Amigos de la 
Tierra amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00144/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climà-
tic», el 23.09.2016.

Compareixença en ponència d’una representació del Clúster 
d’Eficiència Energètica de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del canvi climàtic
353-00148/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climà-
tic», el 26.09.2016.
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Compareixença en ponència d’una representació d’Unió de Pagesos 
amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00149/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climà-
tic», el 23.09.2016.

Compareixença en ponència de Josep Enric Llebot, catedràtic 
de física de matèria condensada de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00153/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climà-
tic», el 26.09.2016.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de 
Micropobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei del canvi 
climàtic
353-00156/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climà-
tic», el 26.09.2016.

Compareixença en ponència d’Àngel López Rodríguez, director 
executiu de la plataforma Live, amb relació al Projecte de llei del 
canvi climàtic
353-00157/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climà-
tic», el 23.09.2016.

Compareixença de Rafael Ribó i Massó, síndic de greuges de 
Catalunya, davant la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita 
contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica
357-00199/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Llui-
ta contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica, tinguda el 27.09.2016, 
DSPC-C 208.
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