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3. Tramitacions en curs

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

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polí-
tics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal
270-00001/11
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 13

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de des-
penalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi
270-00005/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 13

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’Afers Institucionals amb el vice-
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre el document «Investor 
presentation»
354-00117/11
Rebuig de la sol·licitud 14

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

Sol·licitud de compareixença de la vicepresidenta del Govern de l’Estat i ministra de 
la Presidència i per les Administracions Territorials davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè informi sobre les informacions aparegudes amb relació a plans 
il·lícits i accions al marge de la llei per part del Govern de l’Estat contra àmbits i 
instal·lacions que són competència i instal·lacions de la Generalitat
356-00500/11
Acord sobre la sol·licitud 14

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Pensionistes i Ju-
bilats de Veneçuela a Catalunya davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les activitats de l’asso-
ciació i els problemes que tenen els jubilats per a cobrar les pensions
356-00522/11
Acord sobre la sol·licitud 14

Sol·licitud de compareixença de Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del 
Govern de l’Estat i ministra de la Presidència i per a les Administracions Territorials, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les informacions i les 
gravacions aparegudes a la premsa de l’anomenada «Operació Catalunya»
356-00523/11
Acord sobre la sol·licitud 15

Sol·licitud de compareixença de Jorge Moragas Sánchez, diputat al Congrés del Di-
putats i director del Gabinet de la Presidència del Govern de l’Estat, davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les informacions i les gravacions 
aparegudes a la premsa de l’anomenada «Operació Catalunya»
356-00524/11
Acord sobre la sol·licitud 15

Sol·licitud de compareixença de Josep Enric Millo i Rocher, delegat del Govern d’Es-
panya a Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
les informacions i les gravacions aparegudes a la premsa de l’anomenada «Opera-
ció Catalunya»
356-00525/11
Acord sobre la sol·licitud 15

Sol·licitud de compareixença de José Manuel Villarejo Pérez, excomissari de policia, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les informacions i les 
gravacions aparegudes a la premsa de l’anomenada «Operació Catalunya»
356-00526/11
Acord sobre la sol·licitud 15
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Sol·licitud de compareixença de Marcelino Martín Blas-Aranda, comissari de poli-
cia, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les informacions 
i gravacions aparegudes a la premsa de l’anomenada «Operació Catalunya»
356-00527/11
Acord sobre la sol·licitud 16

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Organització d’Estibadors 
Portuaris de Barcelona davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la pro-
blemàtica dels estibadors
356-00530/11
Acord sobre la sol·licitud 16

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Andrés Pueyo, catedràtic de psicologia de 
la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la 
violència als centres penitenciaris
356-00531/11
Sol·licitud 16

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

Compareixença en comissió d’una representació del Col·legi d’Enginyers Graduats 
i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona amb relació al Projecte de llei de l’ar-
quitectura
353-00261/11
Substanciació 16

Compareixença en comissió de Jordi Gosalves i López, president del Consell de 
Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura
353-00272/11
Substanciació 17

Compareixença en comissió d’una representació del Col·legi d’Enginyers Tècnics 
d’Obres Públiques de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura
353-00274/11
Substanciació 17

Compareixença de la secretària general i del secretari d’acció sindical de la Unió 
Sindical Obrera de Catalunya davant la Comissió de Treball per a informar sobre la 
sinistralitat laboral
357-00356/11
Substanciació 17

Compareixença d’una representació de la Creu Roja a Catalunya davant la Comissió 
d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a explicar 
la intervenció de l’entitat en la crisi de refugiats
357-00386/11
Substanciació 17

Compareixença de Rafael Ribó, síndic de greuges, amb relació al Projecte de llei 
d’universalització de l’assistència sanitària
357-00390/11
Substanciació 17

Compareixença de Jaume Tort i Bardolet, director de l’Organització Catalana de Tras-
plantaments, amb relació al Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
357-00391/11
Substanciació 18

Compareixença d’una representació de l’Organització d’Estibadors Portuaris de 
Barcelona davant la Comissió de Treball per a informar sobre la problemàtica dels 
estibadors
357-00408/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 18
Substanciació 18

Compareixença de la vicepresidenta del Govern de l’Estat i ministra de la Presidèn-
cia i per a les Administracions Territorials davant la Comissió d’Afers Institucionals 
per a informar sobre les notícies aparegudes amb relació a plans il·lícits i accions 
al marge de la llei per part del Govern de l’Estat contra àmbits competencials i ins-
tal·lacions de la Generalitat
357-00409/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 18
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Compareixença de la vicepresidenta del Govern de l’Estat i ministra de la Presidèn-
cia i per a les Administracions Territorials davant la Comissió d’Afers Institucionals 
per a informar sobre les notícies i les gravacions aparegudes a la premsa relatives 
a l’operació Catalunya
357-00410/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 18

Compareixença de Jorge Moragas Sánchez, diputat al Congrés del Diputats i director 
del Gabinet de la Presidència del Govern de l’Estat, davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals per a informar sobre les notícies i les gravacions aparegudes a la premsa 
relatives a l’operació Catalunya
357-00411/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 19

Compareixença de Josep Enric Millo i Rocher, delegat del Govern d’Espanya a Ca-
talunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre les notícies i 
les gravacions aparegudes a la premsa relatives a l’operació Catalunya
357-00412/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 19

Compareixença de José Manuel Villarejo Pérez, excomissari de policia, davant la 
Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre les notícies i les gravacions 
aparegudes a la premsa relatives a l’operació Catalunya
357-00413/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 19

Compareixença de Marcelino Martín Blas-Aranda, comissari de policia, davant la 
Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre les notícies i les gravacions 
aparegudes a la premsa relatives a l’operació Catalunya
357-00414/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 19
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 453/XI del Parlament de Catalunya, sobre la carretera C-14 
entre Montblanc i Solivella
250-00655/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 15, 15.02.2017, DSPC-C 319

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 15 febrer de 2017, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la carretera C-14 entre Montblanc i Solivella 
(tram. 250-00655/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 45674).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a reiniciar tan aviat com sigui possi-

ble el projecte de millorament de la carretera C-14 entre Montblanc i Solivella.

Palau del Parlament, 15 febrer de 2017
El secretari en funcions de la Comissió, Sergio Sanz Jiménez; la secretària pri-

mera de la Mesa, Anna Simó i Castelló

Resolució 454/XI del Parlament de Catalunya, sobre la gestió i 
planificació de l’horari dels trens accessibles del servei de rodalia
250-00668/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 15, 15.02.2017, DSPC-C 319

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 15 de febrer de 2017, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la gestió i planificació de l’horari dels 
trens accessibles del servei de rodalia (tram. 250-00668/11), presentada pel Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí (reg. 46571).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reclamar al Govern de l’Estat que es duguin a terme les inversions necessà-

ries per a garantir l’accessibilitat del conjunt d’estacions ferroviàries on es presten 
serveis de Rodalies de Catalunya, que permetin que les persones amb diversitat fun-
cional, la gent gran i altres persones en situació de vulnerabilitat puguin viatjar amb 
autonomia, seguretat i comoditat.

b) Continuar desenvolupant les mesures de millorament de l’accessibilitat del 
material mòbil del servei de Rodalies de Catalunya, planificant progressivament un 
mínim d’unitats adaptades a les persones amb diversitat funcional proporcional a 
l’afluència de cadascuna de les línies fins arribar al cent per cent de trens accessi-
bles, en funció de la lletra a.

c) Gestionar i planificar els horaris dels trens accessibles atenent l’afluència de 
les línies de rodalia, fins i tot en caps de setmana i dies festius.
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d) Fer una campanya de difusió i informació sobre l’accessibilitat d’estacions, 
línies i horaris en tots els sistemes de difusió utilitzats pel servei de rodalia i d’in-
formació dels transports públics.

e) Formar el personal sobre l’atenció a les persones amb diversitat funcional, tant 
pel que fa al tracte com a la utilització dels mitjans de suport i de totes les alterna-
tives disponibles en el cas de demandes d’assistència fetes per persones amb diver-
sitat funcional.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017
El secretari en funcions de la Comissió, Sergio Sanz Jiménez; la secretària pri-

mera de la Mesa, Anna Simó i Castelló

Resolució 455/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’accessibilitat al 
servei de trens de rodalia
250-00747/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 15, 15.02.2017, DSPC-C 319

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 15 de febrer de 2017, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’accessibilitat al servei de trens de 
rodalia (tram. 250-00747/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 48210).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Exigir al Govern de l’Estat que, d’acord amb les seves competències, Adif i 

Renfe garanteixin que totes les estacions de rodalia disposin dels elements visuals, 
auditius i informatius que indiquin l’arribada de trens amb vagó adaptat.

b) Exigir al Govern de l’Estat que Adif i Renfe actualitzin els panells informatius 
no electrònics que indiquen els horaris dels trens per a incloure la icona d’accessibi-
litat en els que compten amb vagons adaptats, i a fer constar aquesta informació en 
les aplicacions mòbils de Rodalies.

c) Revisar, amb caràcter trimestral, els elements visuals, auditius i informatius 
per comprovar que funcionin correctament.

d) Encarregar l’anàlisi global d’accessibilitat del sistema de transport impulsat 
pel protocol de col·laboració entre la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat del 
Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Autoritat del Transport Metropolità.

e) Continuar aplicant les mesures de millorament de l’accessibilitat del material 
mòbil dels serveis de Rodalies de Catalunya, planificant progressivament un mínim 
d’unitats adaptades proporcional a l’afluència de cadascuna de les línies fins arribar 
al cent per cent de trens accessibles, i instar Renfe a aportar aquests trens.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017
El secretari en funcions de la Comissió, Sergio Sanz Jiménez; la secretària pri-

mera de la Mesa, Anna Simó i Castelló
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Resolució 456/XI del Parlament de Catalunya, sobre la competència 
plena de les vies que es construeixin al Vallès
250-00667/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 15, 15.02.2017, DSPC-C 319

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 15 febrer de 2017, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la titularitat de les vies que es construei-
xin al Vallès (tram. 250-00667/11), presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí, pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot i pel Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reclamar al Govern de l’Estat espanyol que s’anul·li la licitació de la redacció 

de l’estudi informatiu del tram entre Terrassa i Granollers de l’autovia orbital B-40.
b) Fer les accions polítiques i jurídiques pertinents per a aturar la licitació de 

l’estudi informatiu de l’autovia B-40 (tram Terrassa-Granollers, enllaç AP-7/C-60).
c) Reclamar a l’Estat espanyol la competència plena sobre qualsevol nova infra-

estructura de mobilitat al Vallès, d’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
amb el finançament corresponent per a poder executar-les.

d) Comptar amb els ajuntaments i convidar les entitats socials –la Campanya 
Contra el Quart Cinturó inclosa– en el procés de redacció del Pla específic de mo-
bilitat del Vallès.

Palau del Parlament, 15 febrer de 2017
El secretari en funcions de la Comissió, Sergio Sanz Jiménez; la secretària pri-

mera de la Mesa, Anna Simó i Castelló

Resolució 457/XI del Parlament de Catalunya, sobre el 
desenvolupament de la xarxa secundària de regadiu del canal 
Segarra-Garrigues
250-00682/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 15, 15.02.2017, DSPC-C 319

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 15 de 2017, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el desenvolupament de la xarxa secundària de re-
gadiu del canal Segarra-Garrigues (tram. 250-00682/11), presentada pel Grup Par-
lamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí (reg. 46570).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Finalitzar les obres del sector 6 del canal Segarra-Garrigues i iniciar la pro-

moció per a l’adhesió dels regants del sector 7, prèvia a la redacció del projecte 
d’execució de les obres en totes les actuacions que són competència de la Genera-
litat.
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b) Permetre que el percentatge de requisit mínim de propietaris adherits al reg 
sigui del 60%, amb l’objectiu que el Govern pugui desenvolupar les obres pendents 
als sectors afectats.

Palau del Parlament, 15 febrer de 2017
El secretari en funcions de la Comissió, Sergio Sanz Jiménez; la secretària pri-

mera de la Mesa, Anna Simó i Castelló

Resolució 492/XI del Parlament de Catalunya, sobre la Taula Nacional 
de la Infància de Catalunya
250-00676/11

ADOPCIÓ

Comissió de la Infància, sessió 10, 21.02.2017, DSPC-C 331

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 21 de febrer de 2017, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la Taula Nacional de la Infància de 
Catalunya (tram. 250-00676/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 44072) i pel Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 46573).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Publicar les actes de les reunions de la Taula Nacional de la Infància de Ca-

talunya al portal de transparència de la Generalitat i a l’espai dedicat a la Taula Na-
cional de la Infància de Catalunya del lloc web del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies. Hi han de constar els assistents, les conclusions a què s’ha arribat 
i les mesures concretes que s’han acordat, en forma de demanda als diversos depar-
taments, i també el calendari previst per a aplicar-les.

b) Publicar la memòria anual de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya 
corresponent a l’any 2015 i la planificació anual de l’any 2016 al web del departa-
ment corresponent, abans que s’acabi el període de sessions actual.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
La secretària de la Comissió, Eva Martínez Morales; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Palau Vergés

Resolució 493/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’aplicació 
del Protocol per al maneig del trastorn per dèficit d’atenció amb 
hiperactivitat o sense
250-00698/11

ADOPCIÓ

Comissió de la Infància, sessió 10, 21.02.2017, DSPC-C 331

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 21 de febrer de 2017, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’aplicació del Protocol per al maneig 
del trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat o sense (tram. 250-00698/11), 
presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 46580).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Completar el nom del «Protocol per al maneig del trastorn per dèficit d’atenció 

amb hiperactivitat» afegint-hi «o sense», per a precisar que aquest trastorn també es 
pot donar sense hiperactivitat. Així mateix, canviar a l’interior del document el ter-
me trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat per trastorn per dèficit d’atenció 
amb hiperactivitat o sense tantes vegades com aparegui.

b) Implantar a tot Catalunya el Protocol per al maneig del trastorn per dèficit 
d’atenció amb hiperactivitat o sense (TDAH), amb relació a la població infantil i 
juvenil, en el sistema sanitari català, per mitjà del Departament de Salut, i concre-
tament del Grup de treball sobre el TDAH del Pla director de salut mental i addic-
cions, publicat al maig del 2015, d’acord amb les conclusions de les experiències 
pilot que es duen a terme conjuntament amb el Departament d’Ensenyament, i que 
estaran disponibles a partir del setembre del 2017, i amb l’actualització de l’evidèn-
cia científica disponible.

c) Fer una avaluació territorial de l’atenció als infants i adolescents amb trastorn 
per dèficit d’atenció amb hiperactivitat o sense (TDAH) i llurs famílies, que incor-
pori necessàriament indicadors d’accessibilitat, de qualitat assistencial i de satisfac-
ció dels usuaris.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
La secretària de la Comissió, Eva Martínez Morales; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Palau Vergés

Resolució 497/XI del Parlament de Catalunya, sobre les mesures per 
a fer front a l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals
250-00242/11

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques de Joventut, sessió 6, 28.02.2017, DSPC-C 334

La Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió tinguda el dia 28 de febrer de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les mesures per a fer front a 
l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals (tram. 250-00242/11), presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí (reg. 23844).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Revisar el protocol existent sobre assetjament i ciberassetjament entre iguals 

i modificar-lo perquè sigui un protocol integral de prevenció, detecció, actuació im-
mediata i reparació de danys emocionals, perquè sigui eficaç i perquè pugi donar 
resposta d’una manera integral als casos d’assetjament i de ciberassetjament que es 
donen entre alumnes de primària i secundària d’un mateix centre escolar o entre 
alumnes de centres diferents, amb coordinació entre els àmbits educatiu, familiar i 
sanitari i amb l’objectiu de protegir tots els menors implicats.

b) Establir un termini màxim de sis mesos, a comptar de l’aprovació de la pro-
posta, per a la revisió, la modificació i l’aplicació del protocol.

c) Incloure en el protocol els objectius i les mesures següents, com a mínim: 
1r. Garantir que els alumnes de primària, inclòs el primer cicle d’infantil fins a 

secundària, reben educació en la prevenció de la violència i en valors com la toleràn-
cia, el respecte, l’empatia o l’assertivitat, mitjançant tallers específics de sensibilit-
zació sobre el problema de l’assetjament i el ciberassetjament. Garantir, així mateix, 
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que reben formació amb relació al coneixement de les tecnologies de la informació 
i la comunicació i a les tècniques d’autoprotecció en línia, per a evitar els casos de 
ciberassetjament.

2n. Garantir la informació i acreditar la formació, al professorat i altres profes-
sionals implicats en l’àmbit educatiu i a les famílies, en qüestions relacionades amb 
l’assetjament i el ciberassetjament, per a aconseguir una detecció precoç i eficaç 
d’aquests casos que permeti una actuació i una cerca de solucions ràpides.

3r. Establir mecanismes de denúncia i actuació ràpida, ja sia amb la potenciació 
del programa Infància Respon o mitjançant el mateix centre educatiu.

4t. Fer-hi constar que «el no compliment de les obligacions que fixa el protocol 
per part dels agents implicats dona lloc a les sancions de tipus disciplinari correspo-
nents i als delictes tipificats que puguin tenir lloc».

d) Establir una dotació pressupostària adequada per a la formació, els tallers a 
les aules i la resta d’activitats que estableixi el protocol, i que en permeti l’aplicació 
immediata des que es formuli.

e) Dur a terme campanyes de divulgació multicanal per a conscienciar el con-
junt de la societat sobre la importància de protegir el dret dels infants i joves a llur 
integritat física i moral, i fer evident que l’assetjament, en les seves diferents tipo-
logies, comporta un greu risc per als menors, amb efectes socials, morals i psicolò-
gics imprevisibles que poden donar lloc a situacions tan doloroses i extremes com 
el suïcidi.

f) Introduir en el protocol l’obligatorietat dels centres de comunicar al Departa-
ment d’Ensenyament, a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, 
a la policia i a les persones que tenen la pàtria potestat o la tutela dels menors impli-
cats les sospites o certeses sobre assetjament i ciberassetjament, perquè es duguin a 
terme les verificacions i recerques pertinents, si es consideren oportunes.

g) Incentivar els centres educatius perquè elaborin, en el marc de llur autonomia 
de centre, protocols específics, dins del protocol marc de prevenció, detecció, actua-
ció immediata i reparació de danys emocionals, amb l’objectiu d’agilitar els proces-
sos i afavorir la conscienciació de la comunitat educativa.

h) Garantir el compliment obligat del protocol per part de tots els centres públics, 
privats i concertats, de manera que no fer-ho comporti les corresponents sancions 
disciplinàries i les conseqüències tipificades en la normativa legal vigent.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2017
El secretari de la Comissió, Carles Prats i Cot; el president de la Comissió, Joan 

Giner Miguélez

Resolució 498/XI del Parlament de Catalunya, sobre el reconeixement 
de l’associacionisme educatiu amb infants i joves
250-00555/11

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques de Joventut, sessió 6, 28.02.2017, DSPC-C 334

La Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió tinguda el dia 28 de febrer de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el reconeixement de l’asso-
ciacionisme educatiu amb infants i joves (tram. 250-00555/11), presentada pel Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí (reg. 37685).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reforçar el suport a l’associacionisme educatiu amb infants i joves i reconèi-

xer-lo com a agent educatiu des d’una visió interdepartamental, especialment des 
dels departaments competents en educació, joventut, infància, participació i foment 
de l’associacionisme i el voluntariat, mantenint-hi la interlocució i les polítiques de 
suport.

b) Crear, en el termini de sis mesos, un apartat d’organitzacions d’associacio-
nisme educatiu dins el Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut 
i consensuar-ne els criteris amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

c) Crear un grup de treball amb les entitats d’associacionisme educatiu, des de 
la Direcció General de Joventut i amb experts proposats per aquestes entitats i el 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, que treballi per un marc normatiu de 
suport i foment de l’associacionisme educatiu amb infants i joves.

d) Mantenir i potenciar la política pública pròpia i singular de protecció, suport 
i foment de l’associacionisme educatiu.

e) Programar sessions formatives territorials per a explicar els canvis que intro-
dueix el Decret 267/2016, del 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en 
les quals participen menors de 18 anys, a tots els actors que en resulten afectats, i 
garantir la continuïtat i la plena vigència del model formatiu de les escoles d’educa-
dors en el lleure, que compta amb una llarga tradició i trajectòria d’èxit.

f) Fer el seguiment de qualsevol marc normatiu iniciat o en curs, del Govern o 
del Parlament de Catalunya, que afecti directament o indirectament l’activitat de 
l’associacionisme educatiu, informar-ne adequadament les entitats d’associacionis-
me educatiu i establir espais de diàleg amb el Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya.

g) Reforçar les polítiques de protecció, suport i foment de l’associacionisme edu-
catiu en l’àmbit local, en aspectes com la cessió de locals, el finançament, la fiscali-
tat, la facilitació del dret del joc i l’ús de l’espai públic, el dret d’acampada i d’accés 
al medi natural i les polítiques de visibilitat i comunicatives, entre altres, conjunta-
ment amb els ajuntaments i les entitats municipalistes.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2017
El secretari de la Comissió, Carles Prats i Cot; el president de la Comissió, Joan 

Giner Miguélez 

Resolució 499/XI del Parlament de Catalunya, sobre la prevenció de 
les malalties de transmissió sexual entre els joves
250-00702/11

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques de Joventut, sessió 6, 28.02.2017, DSPC-C 334

La Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió tinguda el dia 28 de febrer 
de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la prevenció de les ma-
lalties de transmissió sexual entre els joves (tram. 250-00702/11), presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí (reg. 46576).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Potenciar els instruments de coordinació entre la Direcció General de Joven-

tut, el Departament de Salut i altres organismes que gestionen serveis de salut pú-
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blica, com ara l’Agència de Salut Pública de Barcelona, per a reforçar la prevenció 
de les malalties de transmissió sexual entre els joves.

b) Utilitzar aquests instruments de coordinació per a impulsar campanyes i ac-
cions més concretes i continuades adreçades als col·lectius i als territoris en què 
aquestes malalties tenen una incidència especialment elevada.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2017
El secretari de la Comissió, Carles Prats i Cot; el president de la Comissió, Joan 

Giner Miguélez
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, 
sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, 
del 23 de novembre, del Codi penal
270-00001/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 52486).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 07.03.2017 al 09.03.2017).
Finiment del termini: 10.03.2017; 12:00 h.

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de 
novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda 
al suïcidi
270-00005/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC (reg. 52802).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 06.03.2017; 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’Afers Institucionals 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre el document «Investor presentation»
354-00117/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 18, tinguda l’1.03.2017, 
DSPC-C 337.

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

Sol·licitud de compareixença de la vicepresidenta del Govern 
de l’Estat i ministra de la Presidència i per les Administracions 
Territorials davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre les informacions aparegudes amb relació a plans il·lícits i 
accions al marge de la llei per part del Govern de l’Estat contra 
àmbits i instal·lacions que són competència i instal·lacions de la 
Generalitat
356-00500/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 18, tinguda l’1.03.2017, DSPC-C 337.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació 
Pensionistes i Jubilats de Veneçuela a Catalunya davant la Comissió 
d’Acció Exterior i Cooperació, relacions Institucionals i Transparència 
perquè informi sobre les activitats de l’associació i els problemes 
que tenen els jubilats per a cobrar les pensions
356-00522/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exterior 
i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 19, tinguda el 
02.03.2017, DSPC-C 345.
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Sol·licitud de compareixença de Soraya Sáenz de Santamaría, 
vicepresidenta del Govern de l’Estat i ministra de la Presidència i 
per a les Administracions Territorials, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre les informacions i les gravacions 
aparegudes a la premsa de l’anomenada «Operació Catalunya»
356-00523/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 18, tinguda l’1.03.2017, DSPC-C 337.

Sol·licitud de compareixença de Jorge Moragas Sánchez, diputat 
al Congrés del Diputats i director del Gabinet de la Presidència del 
Govern de l’Estat, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre les informacions i les gravacions aparegudes a la 
premsa de l’anomenada «Operació Catalunya»
356-00524/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 18, tinguda l’1.03.2017, DSPC-C 337.

Sol·licitud de compareixença de Josep Enric Millo i Rocher, delegat 
del Govern d’Espanya a Catalunya, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre les informacions i les gravacions 
aparegudes a la premsa de l’anomenada «Operació Catalunya»
356-00525/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 18, tinguda l’1.03.2017, DSPC-C 337.

Sol·licitud de compareixença de José Manuel Villarejo Pérez, 
excomissari de policia, davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre les informacions i les gravacions aparegudes a 
la premsa de l’anomenada «Operació Catalunya»
356-00526/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 18, tinguda l’1.03.2017, DSPC-C 337.
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Sol·licitud de compareixença de Marcelino Martín Blas-Aranda, 
comissari de policia, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre les informacions i gravacions aparegudes a la premsa 
de l’anomenada «Operació Catalunya»
356-00527/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 18, tinguda l’1.03.2017, DSPC-C 337.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Organització 
d’Estibadors Portuaris de Barcelona davant la Comissió de Treball 
perquè informi sobre la problemàtica dels estibadors
356-00530/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, en la 
sessió 11, tinguda el 02.03.2017, DSPC-C 343.

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Andrés Pueyo, catedràtic 
de psicologia de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de 
Justícia perquè informi sobre la violència als centres penitenciaris
356-00531/11

SOL·LICITUD

Presentació: Benet Salellas i Vilar, del GP CUP-CC, Joan Giner Miguélez, del GP 
CSP, Esperanza García González, del GP PPC, Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP SOC, 
José María Espejo-Saavedra Conesa, del GP C’s, Jordi Orobitg i Solé, del GP JS (reg. 
41577).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 02.03.2017.

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

Compareixença en comissió d’una representació del Col·legi 
d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura
353-00261/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió de Territori, tinguda l’1.03.2017, 
DSPC-C 336.
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Compareixença en comissió de Jordi Gosalves i López, president 
del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 
Enginyers d’Edificació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de l’arquitectura
353-00272/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió de Territori, tinguda l’1.03.2017, 
DSPC-C 336.

Compareixença en comissió d’una representació del Col·legi 
d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’arquitectura
353-00274/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió de Territori, tinguda l’1.03.2017, 
DSPC-C 336.

Compareixença de la secretària general i del secretari d’acció 
sindical de la Unió Sindical Obrera de Catalunya davant la Comissió 
de Treball per a informar sobre la sinistralitat laboral
357-00356/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió de Treball, tinguda el 02.03.2017, 
DSPC-C 343.

Compareixença d’una representació de la Creu Roja a Catalunya 
davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència per a explicar la intervenció de l’entitat 
en la crisi de refugiats
357-00386/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència, tinguda el 02.03.2017, DSPC-C 345.

Compareixença de Rafael Ribó, síndic de greuges, amb relació al 
Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
357-00390/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió de Salut, tinguda el 02.03.2017, 
DSPC-C 342.
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Compareixença de Jaume Tort i Bardolet, director de l’Organització 
Catalana de Trasplantaments, amb relació al Projecte de llei 
d’universalització de l’assistència sanitària
357-00391/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió de Salut, tinguda el 02.03.2017, 
DSPC-C 342.

Compareixença d’una representació de l’Organització d’Estibadors 
Portuaris de Barcelona davant la Comissió de Treball per a informar 
sobre la problemàtica dels estibadors
357-00408/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball en la sessió 11, tinguda el 02.03.2017, DSPC-C 343.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió de Treball, tinguda el 02.03.2017, 
DSPC-C 343.

Compareixença de la vicepresidenta del Govern de l’Estat i ministra 
de la Presidència i per a les Administracions Territorials davant la 
Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre les notícies 
aparegudes amb relació a plans il·lícits i accions al marge de la 
llei per part del Govern de l’Estat contra àmbits competencials i 
instal·lacions de la Generalitat
357-00409/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 18, tinguda l’1.03.2017, 
DSPC-C 337.

Compareixença de la vicepresidenta del Govern de l’Estat i ministra 
de la Presidència i per a les Administracions Territorials davant la 
Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre les notícies i les 
gravacions aparegudes a la premsa relatives a l’operació Catalunya
357-00410/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 18, tinguda l’1.03.2017, 
DSPC-C 337.
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Compareixença de Jorge Moragas Sánchez, diputat al Congrés 
del Diputats i director del Gabinet de la Presidència del Govern de 
l’Estat, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre 
les notícies i les gravacions aparegudes a la premsa relatives a 
l’operació Catalunya
357-00411/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 18, tinguda l’1.03.2017, 
DSPC-C 337.

Compareixença de Josep Enric Millo i Rocher, delegat del Govern 
d’Espanya a Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals per 
a informar sobre les notícies i les gravacions aparegudes a la premsa 
relatives a l’operació Catalunya
357-00412/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 18, tinguda l’1.03.2017, 
DSPC-C 337.

Compareixença de José Manuel Villarejo Pérez, excomissari de 
policia, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar 
sobre les notícies i les gravacions aparegudes a la premsa relatives a 
l’operació Catalunya
357-00413/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 18, tinguda l’1.03.2017, 
DSPC-C 337.

Compareixença de Marcelino Martín Blas-Aranda, comissari de 
policia, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar 
sobre les notícies i les gravacions aparegudes a la premsa relatives a 
l’operació Catalunya
357-00414/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 18, tinguda l’1.03.2017, 
DSPC-C 337.
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