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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 418/XI del Parlament de Catalunya, sobre la parada 
biològica del coral
250-00693/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 9, 31.01.2017, 

DSPC-C 307

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tingu-
da el dia 31 de gener de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la 
parada biològica del coral (tram. 250-00693/11), presentada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Valorar l’estat actual del coral a partir de l’informe encarregat a científics es-

pecialitzats en la matèria, el qual encara està pendent de publicar, i justificar la ne-
cessitat de dur a terme la parada biològica del coral com una mesura eficient per a la 
protecció i la regeneració del coral com a element indispensable per al medi natural 
subaquàtic, amb la determinació de la durada mínima recomanada.

b) Reforçar el control de la pesca furtiva amb l’objectiu d’eliminar les conseqüèn-
cies ambientals negatives d’aquesta pràctica i d’erradicar la sensació d’invulnerabi-
litat dels furtius.

c) Utilitzar aquesta parada biològica del coral per a potenciar les campanyes de 
sensibilització que es duen a terme sobre l’elevat valor ambiental del coral i el risc 
de la seva explotació extractiva i l’alternativa d’explotar turísticament la presència 
de coral al fons marí de la zona en concret.

d) Introduir a les escoles i els centres educatius la sensibilització i la conscien-
ciació del valor ecològic del medi subaquàtic com a patrimoni natural que cal pre-
servar.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2017
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comis-

sió, Marisa Xandri Pujol

Resolució 419/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’etiquetatge de 
l’origen de la mel
250-00686/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 9, 31.01.2017, 

DSPC-C 307

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tingu-
da el dia 31 de gener de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la 
modificació de l’etiquetatge en origen de la mel (tram. 250-00686/11), presentada 
pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.

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



BOPC 326
8 de febrer de 2017

1.10. Acords i resolucions 6

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar al Govern de l’Estat que 

modifiqui el marc legislatiu que actualment regula l’etiquetatge de les mels, en con-
cret, el Reial decret 1049/2003, de l’1 d’agost, pel qual s’aprova la norma de qualitat 
relativa a la mel i la seva modificació per mitjà del Reial decret 473/2015, per tal 
d’establir, en la regulació de l’etiquetatge dels aliments, l’obligatorietat d’identificar 
el país o els països d’origen de la recol·lecció de la mel.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2017
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comis-

sió, Marisa Xandri Pujol
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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 L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CSP; GP CUP-CC (reg. 49794; 49803; 
49892; 49925; 49980).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.02.2017; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i 
discriminació
202-00033/11

RETIRADA DE L’ESMENA A LA TOTALITAT

Retirada pel GP JS (reg. 49947).
Coneixement: Mesa del Parlament, 07.02.2017.

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 PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP CSP; GP C’s; GP CUP-CC (reg. 49129; 49162; 
49749; 49884; 49885).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 07.02.2017 al 09.02.2017).
Finiment del termini: 10.02.2017; 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 el cens i la conservació dels camps de 
concentració i els batallons disciplinaris de treballadors per mitjà del 
Memorial Democràtic
250-00759/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 49802 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 03.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 49802)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a continuar, en funció de les 
seves disponibilitats pressupostàries, la tasca que ja realitza d’elaboració del cens, 
dels camps de concentració, els espais o edificis preexistents o construïts a tal efecte 
per ser usats com a presó o centre de detenció, i les ubicacions dels diferents tipus 
de batallons de treballadors forçats, entre l’inici de la Guerra Civil i el final de la 
dictadura franquista, a Catalunya.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a continuar, en funció de les 
seves disponibilitats pressupostàries, la tasca que ja realitza d’elaboració d’estudis i 
recerca històrica dels espais de memòria històrica de Catalunya.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 3

3. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a continuar, en funció de les se·
ves disponibilitats pressupostàries, la tasca que ja realitza en col·laboració amb els 
ens locals de senyalització, adequació, dignificació i conservació dels espais esmen-
tats, així com per museïtzar els espais o per habilitar plafons informatius, segons el 
que dicti el criteri tècnic en cada cas, en tots els camps, edificis, obres i infraestruc-
tures esmentats als punts anteriors.
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Proposta de resolució sobre el reconeixement a les víctimes de la 
guerra civil i la dictadura en espais públics
250-00760/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 49804 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 03.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 49804)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a continuar impulsant la col·
laboració interadministrativa per a l’elaboració d’un cens unificat, de les persones 
que, en el període de la guerra civil, postguerra i repressió feixista van patir inter-
naments en centres de detenció i camps de concentració del franquisme a Catalu-
nya, van ser obligades a la realització de treballs forçats, així com de les persones 
que, tenint el darrer lloc de residència conegut a Catalunya, van ser víctimes d’una 
desaparició forçosa, un assassinat extrajudicial, van patir un procés sumaríssim, 
i també de les persones que, havent fugit a l’estranger, van patir la deportació a 
camps de concentració del règim nacionalsocialista existent a Alemanya entre el 
1933 i el 1945.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De supressió del punt 2

2. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Memorial De-
mocràtic i amb municipis de Catalunya, a desenvolupar un programa específic de 
reconeixement a aquestes víctimes a l’espai públic de Catalunya, consistent en la 
instal·lació de petites plaques commemoratives al darrer indret de residència cone-
guda de les víctimes esmentades, abans de la seva desaparició forçosa, assassinat 
extrajudicial, internament en un camp de detenció o de concentració, enquadrament 
a qualsevol dels batallons de treballs forçats, o celebració del procés sumaríssim 
contra la seva persona, amb indicació de les següents dades, segons correspongui a 
cada cas concret: 

– Nom i cognoms
– Data de naixement
– Data i lloc de la detenció o desaparició, si escau o és coneguda.
– Data i lloc de l’execució o mort sota custòdia, si escau o és coneguda.
– Indicació del lloc i període de privació de llibertat, si escau o és coneguda.
– Indicació de la unitat d’enquadrament i període de realització de treballs for-

çats, si escau o és coneguda.
– Data i lloc de l’alliberament, si escau o és coneguda.
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Proposta de resolució sobre el Pla especial urbanístic del Centre de 
Residus de la Garrotxa
250-00765/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 49776; 49806).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el Pla director de cooperació al 
desenvolupament 2015-2018
250-00766/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 49777; 49807).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els incidents ocorreguts davant de la 
caserna de la Guàrdia Civil de Manresa la nit del 13 de desembre
250-00768/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 49778).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la saturació de les urgències 
hospitalàries
250-00769/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 49779; 49808).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el suport a les iniciatives que cerquen 
que la diada de Sant Jordi sigui declarada patrimoni cultural 
immaterial de la humanitat per la UNESCO
250-00770/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 49780).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.02.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre les circumstàncies de la detenció i la 
posada en llibertat de la persona que va atropellar un agent de paisà 
a Rubí el 15 de desembre de 2016
250-00771/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 49781).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les cases regionals
250-00772/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 49782).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el centre de transformació d’Endesa a 
Sant Feliu de Llobregat
250-00773/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 49783; 49809; 49889).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un adjunt o adjunta al Síndic 
de Greuges per a la defensa dels drets i les llibertats en matèria de 
no-discriminació per raó de gènere
250-00774/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 49784; 49810).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la destinació dels ingressos derivats de 
l’impost sobre els habitatges buits
250-00775/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 49785; 49811).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.02.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’atenció adequada als infants i els joves 
amb trastorn de l’espectre autista
250-00776/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CUP-CC (reg. 49786; 49886).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la formació del personal sanitari per a la 
detecció d’abusos sexuals a menors
250-00777/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 49787).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la inserció laboral de les persones 
sense llar
250-00778/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 49788).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els programes de valorització prèvia de 
projectes innovadors
250-00779/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 49789).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la indústria dels videojocs
250-00780/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 49790).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.02.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el VIH a Catalunya
250-00781/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 49791).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’una nova estació 
d’autobusos a Lleida
250-00782/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 49792).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el compliment dels terminis 
parlamentaris del dret d’accés a la informació dels diputats
250-00783/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 49793).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 10.02.2017; 12:00 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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 fets en què va participar un agent del 
Cos de Mossos d’Esquadra a Madrid el 28 de gener de 2017
354-00144/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Carlos Sánchez Martín, del GP C’s (reg. 49216).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 03.02.2017.

Sol·licitud de 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 unes 
declaracions del jutge Santiago Vidal sobre l’OTAN
354-00145/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CSP (reg. 49424).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, 
03.02.2017.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre les declaracions del jutge Santiago Vidal 
sobre la formació de mossos d’esquadra en matèria d’espionatge per 
part d’un país estranger
354-00146/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CSP (reg. 49425).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 03.02.2017.
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Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els fets en què va 
participar un agent del Cos de Mossos d’Esquadra a Madrid el 28 de 
gener de 2017
356-00495/11

SOL·LICITUD

Presentació: Carlos Sánchez Martín, del GP C’s (reg. 49217).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 03.02.2017.

Sol·licitud de compareixença del comissari en cap dels Mossos 
d’Esquadra davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els 
fets en què va participar un agent del Cos de Mossos d’Esquadra a 
Madrid el 28 de gener de 2017
356-00496/11

SOL·LICITUD

Presentació: Carlos Sánchez Martín, del GP C’s (reg. 49218).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 03.02.2017.
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