
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Acord 8/XI del Parlament de Catalunya, de creació del Grup de Treball sobre els 
Nadons i els Infants Desapareguts
251-00009/11
Adopció 11

Resolució 588/XI del Parlament de Catalunya, sobre el tractament integral dels pa-
cients amb implant coclear
250-00562/11
Adopció 12

Resolució 589/XI del Parlament de Catalunya, sobre la publicitat de productes i 
serveis sanitaris
250-00563/11
Adopció 12

Resolució 590/XI del Parlament de Catalunya, sobre les agressions i les coaccions 
a professionals sanitaris
250-00591/11
Adopció 13

Resolució 591/XI del Parlament de Catalunya, sobre la dotació del dispensari mèdic 
de Bellaterra amb personal sanitari
250-00600/11
Adopció 14

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 la posada en funcionament de l’Escola Can Fabra, de 
Barcelona
250-00488/11
Retirada 15

Proposta de resolució sobre l’Escola Montpedrós, de Santa Coloma de Cervelló
250-00583/11
Rebuig 15

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de creació i finançament del Sistema d’Escoles Bressol de Ca-
talunya
202-00053/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 16

Proposició de llei contra l’abús bancari
202-00054/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 16
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Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00055/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 16

Proposició de llei de l’eliminació dels mòduls prefabricats als centres educatius pú-
blics de Catalunya
202-00056/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 16

Proposició de llei de derogació de les multes lingüístiques en l’àmbit del consum
202-00058/11
Presentació: GP PPC 17

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la mobilitat entre Barcelona i el Vallès
250-00888/11
Esmenes presentades 20

Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte dels drets dels detinguts
250-00901/11
Esmenes presentades 20

Proposta de resolució sobre les agressions al personal dels centres residencials 
d’acció educativa dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència i les condicions de treball d’aquests professionals
250-00902/11
Esmenes presentades 21

Proposta de resolució sobre la dotació d’agents dels Mossos d’Esquadra destinats 
a prevenir els maltractaments, els abusos i les agressions a menors
250-00906/11
Esmenes presentades 21

Proposta de resolució sobre la concertació de places a la Residència Diocesana 
d’Ancians Sant Miquel Arcàngel, de Tortosa
250-00910/11
Esmenes presentades 22

Proposta de resolució sobre el Corredor Mediterrani
250-00911/11
Esmenes presentades 22

Proposta de resolució sobre la variant de Banyoles i el tram Serinyà-Besalú de la 
carretera C-66
250-00912/11
Esmenes presentades 23

Proposta de resolució sobre la reforma del Parc de Bombers de la Seu d’Urgell
250-00913/11
Esmenes presentades 23

Proposta de resolució sobre la represa i la finalització de les obres de connexió de 
l’autovia A-2 i de l’autopista AP-7
250-00915/11
Esmenes presentades 24

Proposta de resolució sobre el garantiment dels drets de les dones i les nenes víc-
times del tràfic d’éssers humans
250-00917/11
Esmenes presentades 24

Proposta de resolució sobre l’elaboració de la Proposició de llei de la gent gran a 
Catalunya
250-00924/11
Esmenes presentades 25

Proposta de resolució sobre la violència i la vulneració de drets en l’àmbit universitari
250-00925/11
Esmenes presentades 25

Proposta de resolució de suport al Pacte per la dependència
250-00928/11
Esmenes presentades 26
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Proposta de resolució sobre la nul·litat del Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc del Montseny
250-00930/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la modificació de les accepcions del terme «sexe» en 
els diccionaris normatius català i espanyol
250-00931/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la prevenció, la detecció i la protecció dels menors que 
pateixen abusos sexuals i maltractaments
250-00932/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional d’Automoció
250-00934/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre l’adequació i la posada en marxa d’un centre de dia i 
una residència per a la gent gran a Santa Coloma de Gramenet
250-00935/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre l’atenció a polítiques socials i la dotació pressupostària 
corresponent a Santa Coloma de Gramenet
250-00936/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre l’atenció a polítiques de seguretat i la dotació pressu-
postària corresponent Santa Coloma de Gramenet
250-00937/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre l’atenció a polítiques d’educació i la dotació pressu-
postària corresponent a Santa Coloma de Gramenet
250-00938/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la realització d’actuacions científiques, legislatives i ju-
rídiques per a mobilitzar els sediments retinguts als embassaments de la conca de 
l’Ebre, especialment als de Mequinensa i Riba-roja d’Ebre
250-00939/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol de bones pràctiques aplica-
ble a les inauguracions de qualsevol tipus d’inversió pública
250-00940/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la gasificació dels residus a les plantes de tractament 
de purins
250-00941/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la pràctica del silvestrisme
250-00942/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la reforma del règim intern dels Mossos d’Esquadra
250-00943/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la seguretat a l’Anoia
250-00944/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre el vestuari d’hivern dels mossos d’esquadra
250-00945/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre residencial d’atenció edu-
cativa a Terrassa
250-00946/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29
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Proposta de resolució sobre l’adequació i posada en marxa del centre de dia i resi-
dència per a discapacitat greu o profunda La Pineda 2 a Terrassa
250-00947/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia de Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya des de la rambla d’Ibèria fins al passeig de Can Feu, a Sabadell
250-00948/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre els treballadors de la Corporació Sanitària Parc Taulí
250-00949/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la violència a la universitat
250-00950/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre l’eliminació de les subjeccions mecàniques en l’àmbit 
assistencial
250-00951/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la transparència de les direccions per objectius sani-
tàries
250-00952/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la resposta a la violència contra els treballadors sanitaris
250-00953/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la no creació de noves facultats de medicina a Catalunya
250-00954/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre les mesures destinades a la prevenció de maltracta-
ments, abusos i agressions a menors
250-00955/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre l’adaptació de l’estació i l’intercanviador de la plaça de 
Sants de Barcelona i sobre les actuacions a la línia 10 del metro
250-00956/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la implantació del programa de cribratge del càncer 
colorectal
250-00957/11
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució de suport a la prohibició de les armes nuclears
250-00958/11
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la creació d’un sistema de bústia ètica i de bon govern 
a la Generalitat
250-00959/11
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la detenció del doctor Riaz Ahmed
250-00960/11
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la construcció del gimnàs de l’Escola Francesc Aldea 
i Pérez, de Terrassa
250-00961/11
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33
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Proposta de resolució sobre la tarifació del transport públic a Mataró
250-00963/11
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre els assassinats extrajudicials a les Filipines
250-00964/11
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre els accidents laborals dels joves
250-00965/11
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la situació de la cirurgia plàstica
250-00966/11
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la gestació subrogada
250-00967/11
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre les compensacions i l’atenció als viatgers en cas d’in-
terrupció del servei de metro de Barcelona
250-00968/11
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre les compensacions en cas de retard o cancel·lació del 
viatge en els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
250-00969/11
Tramesa a la Comissió 35
Termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre el Centre de Formació d’Adults de Girona
250-00970/11
Tramesa a la Comissió 35
Termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre el millorament de les llistes d’espera en el sistema sa-
nitari
250-00971/11
Tramesa a la Comissió 35
Termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre l’aplicació del règim disciplinari del Cos de Mossos 
d’Esquadra
250-00972/11
Tramesa a la Comissió 36
Termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi integral de la xarxa de carre-
teres de la Generalitat
250-00973/11
Tramesa a la Comissió 36
Termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre la implantació del Registre Unificat de Maltractaments 
Infantils
250-00974/11
Tramesa a la Comissió 36
Termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre el funcionament del telèfon «Infància respon»
250-00975/11
Tramesa a la Comissió 36
Termini de presentació d’esmenes 37
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Proposta de resolució sobre la instal·lació d’anemòmetres en els vehicles de bom-
bers amb escala extensible
250-00976/11
Tramesa a la Comissió 37
Termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre la lluita contra la malaltia de Parkinson
250-00977/11
Tramesa a la Comissió 37
Termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre la vulneració dels drets de les persones LGBTI a Txet-
xènia
250-00978/11
Tramesa a la Comissió 37
Termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre la violència intrafamiliar
250-00979/11
Presentació: GP Cs 38

Proposta de resolució sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans per a l’explo-
tació sexual
250-00980/11
Presentació: GP SOC 39

Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou institut al barri de la Sagrera, 
de Barcelona
250-00981/11
Presentació: GP Cs 40

Proposta de resolució sobre els museus de Barcelona i el millorament de l’oferta 
d’exposicions d’art
250-00982/11
Presentació: GP Cs 41

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre les Actuacions del Govern per a 
Preparar la Secessió de Catalunya de la Resta d’Espanya
407-00001/11
Designació de la presidència 42

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Composició de la Comissió d’Estudi de l’Emprenedoria i dels Autònoms
408-00005/11
Modificació de la composició de la Mesa de la Comissió 42

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 377/XI, sobre les residències geriàtriques 
emplaçades en zones inundables
290-00350/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  43

Control del compliment de la Resolució 383/XI, sobre les obres de remodelació, 
ampliació i millorament dels centres escolars
290-00356/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  43

Control del compliment de la Resolució 385/XI, sobre l’ampliació de l’oferta educa-
tiva de l’Escola Gavà Mar amb dues línies d’ESO
290-00358/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  44

Control del compliment de la Resolució 386/XI, sobre la revisió de la concessió 
d’ajuts per als menjadors escolars
290-00359/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  44
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Control del compliment de la Resolució 394/XI, sobre l’increment de la inversió, els 
recursos humans i la seguretat de la xarxa ferroviària de la província de Tarragona
290-00366/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  45

Control del compliment de la Resolució 396/XI, sobre les infraestructures viàries a 
Molins de Rei
290-00368/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  45

Control del compliment de la Resolució 398/XI, sobre la creació de l’Autoritat Terri-
torial de la Mobilitat a les Terres de l’Ebre - Priorat
290-00370/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  46

Control del compliment de la Resolució 399/XI, de rebuig dels projectes d’exploració 
i explotació d’hidrocarburs a la Mediterrània
290-00371/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  47

Control del compliment de la Resolució 402/XI, sobre el servei de neteja del litoral 
de competència municipal
290-00374/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  47

Control del compliment de la Resolució 403/XI, sobre la regulació de la contamina-
ció odorífera en la llei de qualitat ambiental
290-00375/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  48

Control del compliment de la Resolució 409/XI, sobre l’ocupació dels habitatges 
amb protecció oficial de la Torre del Cogoll, de Mataró
290-00381/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  49

Control del compliment de la Resolució 410/XI, sobre la recuperació dels drets dels 
treballadors públics
290-00382/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  51

Control del compliment de la Resolució 413/XI, sobre les garanties legals de les 
persones grans ingressades
290-00385/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  52

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 67/XI, sobre les infraestructures ferroviàries
390-00067/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 52

Control del compliment de la Moció 110/XI, sobre el nomenament del nou director 
de TV3
390-00110/11
Designació de la Comissió competent 53

Control del compliment de la Moció 111/XI, sobre la saturació dels recursos sanitaris 
i l’impacte en l’accessibilitat
390-00111/11
Designació de la Comissió competent 53

Control del compliment de la Moció 112/XI, sobre l’educació infantil
390-00112/11
Designació de la Comissió competent 53

Control del compliment de la Moció 113/XI, sobre l’accés universal a l’educació infantil
390-00113/11
Designació de la Comissió competent 53

Control del compliment de la Moció 114/XI, sobre la despoblació a les zones rurals
390-00114/11
Designació de la Comissió competent 54
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Control del compliment de la Moció 115/XI, sobre els serveis socials relacionats amb 
el trastorn de l’espectre autista
390-00115/11
Designació de la Comissió competent 54

Control del compliment de la Moció 116/XI, sobre la mercantilització de la vida i dels 
béns i els serveis comuns
390-00116/11
Designació de la Comissió competent 54

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 Socials i Famílies amb la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el projecte de trasllat del centre 
d’acollida La Misericòrdia, de Girona, i la petició del Síndic de Greuges d’aturar-lo
354-00154/11
Anul·lació de l’acord de tenir la sessió informativa 54

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació BarcelonActua da-
vant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la tasca que duu 
a terme aquesta fundació i sobre els problemes que intenten abordar mitjançant el 
projecte «Beques BAC»
356-00625/11
Sol·licitud 55

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la federació Entitats Catalanes 
d’Acció Social davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la 
renda garantida de ciutadania
356-00627/11
Sol·licitud 55

Sol·licitud de compareixença de la directora general de l’Institut Català de l’Acolliment 
i de l’Adopció davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre els 
acolliments i les adopcions a Catalunya
356-00628/11
Sol·licitud 55

Sol·licitud de compareixença del director general d’Economia Social, el Tercer Sec-
tor, les Cooperatives i l’Autoempresa davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies 
perquè expliqui la situació de la renda mínima d’inserció
356-00629/11
Sol·licitud 55

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors 
davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè expliqui les condicions laborals 
dels treballadors de residències de gent gran i les propostes de millora
356-00630/11
Sol·licitud 56

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la 
Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè expliqui les condicions laborals dels tre-
balladors de residències de gent gran i les propostes de millora
356-00631/11
Sol·licitud 56

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la consellera de 
Treball, Afers Socials i Famílies sobre el projecte de trasllat del centre d’acollida La 
Misericòrdia, de Girona, i la petició del Síndic de Greuges d’aturar-lo
355-00066/11
Anul·lació de l’acord de tenir la sessió informativa 56

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

Compareixença en ponència de Mireia Barba, en representació d’Espigoladors, amb 
relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
353-00446/11
Substanciació 56
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Compareixença en ponència de Montserrat Argemí, presidenta de la Plataforma 
Aprofitem els Aliments i voluntària del Rebost de Terrassa, amb relació a la Propo-
sició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
353-00447/11
Substanciació 57

Compareixença en ponència de Toni Massanés, director de la Fundació Alícia, amb 
relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
353-00449/11
Substanciació 57

Compareixença en ponència d’una representació de la Unió d’Entitats de Comerç 
de Catalunya, RetailCat, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
353-00506/11
Substanciació 57

Compareixença en ponència d’una representació de la Fecom amb relació al Pro-
jecte de llei de comerç, serveis i fires
353-00509/11
Substanciació 57

Compareixença en ponència d’una representació de la Regidoria de Comerç i Mercats 
de l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
353-00515/11
Substanciació 57

Compareixença en ponència d’una representació de la Confederació Empresarial 
d’Hostaleria i Restauració de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, 
serveis i fires
353-00520/11
Canvi de tramitació 58

Compareixença en ponència d’Eusebio Martínez de la Casa, fundador i impulsor de 
Recircula, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
353-00521/11
Substanciació 58

Compareixença del secretari d’Hisenda davant la Comissió d’Economia i Hisenda 
per a informar sobre el programa Espriu i el balanç del programa Gaudí
357-00452/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 58

Compareixença del secretari d’Hisenda davant la Comissió d’Economia i Hisenda 
per a informar sobre el sistema informàtic Espriu, els recursos que s’hi han dedicat 
i el funcionament del sistema anterior Gaudí
357-00453/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 58

Compareixença de Joan Jaume i Oms, president i conseller delegat d’Infraestruc-
tures de Catalunya, davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a informar sobre 
els processos de licitacions d’obres i les actuacions que en deriven
357-00454/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 59

Compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió d’Economia i Hisenda 
per a informar sobre els treballs relatius a l’anàlisi de la sostenibilitat del deute de 
la Generalitat, a l’impacte de la possible planificació i execució d’inversions en el 
deute i a l’anàlisi de l’evolució dels tipus d’interès del deute
357-00455/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 59

Compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió d’Economia i Hisenda 
per a informar sobre l’estat d’endeutament de la Generalitat en data del 31 de març 
de 2017 i sobre la sol·licitud de finançament del Fons de liquiditat autonòmic acor-
dada en el Consell de Govern de la Generalitat del 28 de març de 2017
357-00456/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 59

Compareixença de Manuel Díaz Espiñeira, director d’Anàlisi i Investigació de l’Ofi-
cina Antifrau de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en 
matèria de contractació pública
357-00461/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 59
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Acord 8/XI del Parlament de Catalunya, de creació del Grup de 
Treball sobre els Nadons i els Infants Desapareguts
251-00009/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 

23, 20.04.2017, DSPC-C 388

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transpa-
rència, en la sessió tinguda el dia 20 d’abril de 2017, d’acord amb l’article 55 del Re-
glament del Parlament, ha aprovat la creació del grup de treball sobre els nadons i 
els infants desapareguts (tram. 251-00009/11) mitjançant l’adopció del següent

Acord
El Parlament de Catalunya acorda de crear el Grup de Treball sobre els Nadons 

i els Infants Desapareguts (GTNID), amb les característiques següents: 
a) Objecte
Es crea el Grup de Treball en compliment de la Resolució 541/XI del Parlament 

de Catalunya, sobre els nadons i infants desapareguts entre els anys 1936 i 1990, 
aprovada per unanimitat en la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència el 16 de març de 2017.

L’objecte del Grup de Treball és estudiar el cas de la desaparició de nadons i in-
fants, tant en els anys de la dictadura de Franco com fins ben entrada la democràcia, 
i donar suport a les famílies que fa dècades que demanen l’esclariment dels fets.

b) Composició
El Grup de Treball es compon de dos representants de cadascun dels grups par-

lamentaris.

c) Compareixences d’especialistes o tècnics
El Grup de Treball pot sol·licitar la compareixença d’experts, d’acord amb l’arti-

cle 49 del Reglament del Parlament.

d) Termini per a l’assoliment dels objectius
El Grup de Treball ha de lliurar la proposta i els resultats al cap de dotze mesos 

a comptar de la data de constitució.

e) Mètode de funcionament
El règim general establert pel Reglament del Parlament per a les comissions, 

amb representació ponderada dels grups parlamentaris.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2017
El secretari en funcions de la Comissió, David Rodríguez i González; la presi-

denta de la Comissió, Marta Pascal i Capdevila
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Resolució 588/XI del Parlament de Catalunya, sobre el tractament 
integral dels pacients amb implant coclear
250-00562/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 25, 20.04.2017, DSPC-C 385

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 20 d’abril de 2017, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre el tractament integral dels pacients amb im-
plant coclear (tram. 250-00562/11), 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) Assumir el cost dels recanvis i del manteniment que necessiten els pacients 

intervinguts quirúrgicament per a fer-los un implant coclear, tant adults com nens.
b) Garantir la renovació del processador de so dels implants coclears al cap de 

set anys, tal com estableix la normativa.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2017
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la 

Comissió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 589/XI del Parlament de Catalunya, sobre la publicitat de 
productes i serveis sanitaris
250-00563/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 25, 20.04.2017, DSPC-C 385

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 20 d’abril de 2017, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la publicitat de productes i serveis sanitaris 
(tram. 250-00563/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 39818) i 
pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 39524).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a intensificar els controls per a garan-

tir que la publicitat de productes, serveis i establiments sanitaris s’ajusti a la legalitat.
2. El Parlament de Catalunya fa avinent que cal complir la Moció 39/XI, sobre 

la política sanitària, concretament l’apartat 2, lletres a, b, d i e, que diuen, textual-
ment: 

«2. El Parlament de Catalunya, amb relació a la protecció dels usuaris i els tre-
balladors de l’àmbit sanitari, insta el Govern a: 

»a) Promoure un codi de bones pràctiques i protocols d’actuació amb les organit-
zacions de consumidors, els col·legis professionals i les empreses que presten serveis 
odontològics i l’Agència Catalana del Consum, amb la finalitat de millorar les pràc-
tiques en el sector i establir vies de diàleg i tramitació de les queixes, reclamacions 
i denúncies que presentin els usuaris, i presentar-ne un informe anual a la Comissió 
de Salut d’aquest Parlament.

»b) Incorporar sistemàticament a les actuacions programades d’inspecció i con-
trol del mercat que duu a terme l’Agència Catalana de Consum el seguiment dels 
crèdits per a finançar els tractaments odontològics, i comprovar el grau de compli-
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ment de les normatives de consum, especialment de la Llei de l’Estat 16/2011, de 
contractes de crèdits al consum.

»d) Reforçar, coordinadament amb totes les administracions implicades, les ac-
tuacions inspectores i sancionadores per a assegurar que totes les clíniques complei-
xen la normativa vigent en matèria de publicitat i bona praxi sanitària i que compten 
amb la preceptiva autorització sanitària.

»e) Intensificar totes les mesures necessàries per a garantir la regularització i, si 
escau, el tancament de totes les clíniques dentals i de qualsevol altre establiment que 
ofereixin serveis sanitaris sense l’autorització preceptiva o que no compleixin tots 
els requisits que els siguin exigibles.»

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2017
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la 

Comissió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 590/XI del Parlament de Catalunya, sobre les agressions i 
les coaccions a professionals sanitaris
250-00591/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 25, 20.04.2017, DSPC-C 385

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 20 d’abril de 2017, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre les agressions i les coaccions a professionals 
sanitaris (tram. 250-00591/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 40997).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Establir que tots els centres sanitaris de la xarxa pública, independentment de 

llur titularitat, elaborin un registre de les situacions de violència física o verbal del 
personal sanitari, i que aquesta informació es faci arribar anualment al Departament 
de Salut.

b) Garantir que tots els centres sanitaris de la xarxa pública, independentment de 
llur titularitat, tinguin un protocol d’actuació davant qualsevol situació real o perce-
buda de violència física o verbal, que indiqui el circuit de comunicació d’aquestes 
agressions o coaccions i també les vies de resposta i els mecanismes d’alarma exis-
tents a cada centre.

c) Garantir que aquests registres i protocols siguin operatius en el termini de sis 
mesos a comptar de l’aprovació d’aquesta resolució.

d) Condemnar tots els casos de violència contra els treballadors de la sanitat.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2017
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la 

Comissió, Alba Vergés i Bosch
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Resolució 591/XI del Parlament de Catalunya, sobre la dotació del 
dispensari mèdic de Bellaterra amb personal sanitari
250-00600/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 25, 20.04.2017, DSPC-C 385

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 20 d’abril de 2017, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre la dotació del dispensari mèdic de Bellaterra 
amb personal sanitari (tram. 250-00600/11), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí (reg. 42743).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a acordar amb l’Ajuntament de Cer-

danyola la possible obertura d’un consultori local a Bellaterra (Vallès Occidental).

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2017
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la 

Comissió, Alba Vergés i Bosch
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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 la posada en funcionament de l’Escola 
Can Fabra, de Barcelona
250-00488/11

RETIRADA

Retirada en la sessió 21 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 25.04.2017, 
DSPC-C 394.

Proposta de resolució sobre l’Escola Montpedrós, de Santa Coloma 
de Cervelló
250-00583/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 21, tinguda el 25.04.2017, 
DSPC-C 394.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de creació i finançament del Sistema d’Escoles 
Bressol de Catalunya
202-00053/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 28.04.2017 al 12.05.2017).
Finiment del termini: 15.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2017.

Proposició de llei contra l’abús bancari
202-00054/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 28.04.2017 al 12.05.2017).
Finiment del termini: 15.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2017.

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00055/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 3 dies hàbils (del 
28.04.2017 al 03.05.2017).
Finiment del termini: 04.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2017.

Proposició de llei de l’eliminació dels mòduls prefabricats als centres 
educatius públics de Catalunya
202-00056/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 28.04.2017 al 12.05.2017).
Finiment del termini: 15.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2017.
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Proposició de llei de derogació de les multes lingüístiques en l’àmbit 
del consum
202-00058/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 57474 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Los diputados y diputadas del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

nya, de acuerdo con lo establecido por el artículo 109.b del Reglamento del Parla-
mento, presentan la siguiente proposición de ley:

Proposición de ley de para la derogación de las multas lingüísticas en 
el ámbito del consumo

Exposición de motivos
El 20 de julio del 2010 el Parlament de Cataluña aprobó la Ley 22/2010, del 

Código de Consumo de Cataluña. Esta ley, entre otros aspectos en materia de con-
sumo, recogió y reguló los derechos lingüísticos de los consumidores y usuarios 
desarrollando de esta manera la regulación contenida en la Ley Orgánica 6/2006, 
del 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, concretamente 
su artículo 34.

El desarrollo de los derechos lingüísticos de los consumidores y usuarios de la 
Ley 22/2010, no recogió la jurisprudencia y la interpretación que el Tribunal Cons-
titucional estableció para el artículo 34 del Estatuto de Autonomía de Cataluña en 
su sentencia 31/2010, de 28 de junio, todo y que se dictó con anterioridad a la apro-
bación de la ley.

Así, la sentencia del Tribunal Constitucional establece que «[...] el artículo 34 
extiende al ámbito de las relaciones interprivatos el derecho de opción lingüística 
que asiste a los ciudadanos frente al poder público [...]», para añadir posteriormente 
que «[...] el deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o 
establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición de éstas, a su 
titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos 
lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, 
toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede 
ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos».

Si embargo, la Ley 22/2010, del 20 de julio del Código de Consumo de Cataluña, 
que regula de forma concreta los derechos lingüísticos de los consumidores impo-
niendo obligaciones lingüísticas en el ámbito del consumo.

Esta regulación a la luz de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional no se 
ajusta a la interpretación constitucional del artículo 34 del Estatuto de Autonomía, 
que explícitamente prohíbe la imposición del uso de cualquier lengua oficial en las 
relaciones privadas como son las relaciones entre particulares en el ámbito del con-
sumo. Por ello, es necesario adecuar la legislación en materia de consumo en Cata-
luña a la regulación constitucional.

Después de casi seis años desde su entrada en vigor, el régimen lingüístico con-
tenido en la Ley 22/2010 no se ha modificado, por lo que sigue siendo contrario a la 
sentencia del Tribunal Constitucional y a su interpretación en cuando a los derechos 
lingüísticos de los usuarios y consumidores se refiere.

El objetivo de la presente proposición no es otro que modificar los aspectos de la 
Ley 22/2010, del 20 de julio, que son manifiestamente contrarios a la interpretación 
constitucional del artículo 34 del Estatuto de Autonomía, evitando así que se impon-
ga a las partes de una relación de consumo el uso de una de las lenguas oficiales en 
Cataluña, lo que vulneraría los derechos lingüísticos de los ciudadanos reconocidos 
en la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Catalunya.
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Artículo 1. Derogación de un apartado del artículo 121-2 de la Ley 
22/2010, del 20 de julio, del Código de Consumo de Cataluña
Se deroga el apartado g), del artículo 121-2 de la Ley 22/2010, del 20 de julio, del 

Código de Consumo de Cataluña.

Artículo 2. Derogación del artículo 128-1 de la Ley 22/2010, del 20 de 
julio, del Código de Consumo de Cataluña
Se deroga el artículo 128-1 de la Ley 22/2010, del 20 de julio, del Código de 

Consumo de Cataluña.

Artículo 3. Derogación del artículo 211-5 de la Ley 22/2010, del 20 de 
julio, del Código de Consumo de Cataluña
Se deroga el artículo 211-5 de la Ley 22/2010, del 20 de julio, del Código de Con-

sumo de Cataluña.

Artículo 4. Derogación de un apartado del artículo 331-6 de la Ley 
22/2010, del 20 de julio, del Código de Consumo de Cataluña
Se deroga el apartado k), del artículo 331-6 de la Ley 22/2010, del 20 de julio, del 

Código de Consumo de Cataluña.

Artículo 5. De modificación del artículo 32 de la Ley 1/1998, de 7 de 
enero, de política lingüística
Se modifica el artículo 32 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística, 

que queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 32.La atención al público
1. Las empresas y establecimientos dedicados a la venta de productos o a la pres-

tación de servicios que desarrollan su actividad en Cataluña deben estar en condi-
ciones de poder atender a los consumidores y consumidoras cuando se expresen en 
cualquiera de las lenguas oficiales en Cataluña.

2. El Gobierno de la Generalidad ha de promover, con medidas adecuadas, el 
incremento del uso del catalán en el ámbito a que se refiere el apartado 1.»

Disposiciones adicionales

Primera. Paralización de los expedientes sancionadores
Los expedientes sancionadores que a la entrada en vigor de esta ley hayan sido 

incoados al amparo de la Ley 22/2010, del 20 de julio, del Código de Consumo de 
Cataluña en relación a la imposición de sanciones de acuerdo con los derechos lin-
güísticos, quedaran sin efecto y archivados previa notificación a los interesados.

Segunda. Restitución de les multas
1. El Govern de la Generalitat deberá restituir, en el plazo de un año, el importe 

de las multas, juntamente con el interés legal que corresponda, impuestas en virtud 
de la aplicación de preceptos sancionadores de la Ley 22/2010, del 20 de julio, del 
Código de Consumo de Cataluña que hayan sido derogados per esta Ley.

2. En el plazo de dos meses el Govern de la Generalitat aprobará por decreto el 
procedimiento de restitución de los importes señalados en el apartado anterior.

Tercera. Modificación de la Disposición adicional quinta de la Ley 
1/1998, del 7 de enero, de política lingüística
Se modifica el apartado b), de la Disposición adicional quinta de la Ley 1/1998, 

del 7 de enero, de política lingüística, que queda redactada de la manera siguiente:
«b) El incumplimiento de los apartados 1, 2, 3 i 4 del artículo 15 imputable a 

las empresas y las entidades concernidas se considera una negativa injustificada a 
satisfacer las demandas de las personas usuarias i consumidoras, a la que se ha de 
aplicar el régimen sancionador que establece la Ley 1/1990, del 8 de enero, sobre la 
disciplina del mercado y de defensa de los consumidores y de los usuarios.»
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Disposición derogatoria única
Quedan derogadas todas las disposiciones que del mismo rango o de un rango 

jurídico inferior se opongan a lo que establece esta Ley o la contradigan.

Disposiciones finales

Primera. Efectos económicos y presupuestarios
Los efectos económicos y presupuestarios que los preceptos de esta Ley puedan 

comportar en los presupuestos de la Generalitat serán exigibles a partir del ejercicio 
presupuestario posterior a su entrada en vigor.

Segunda. Entrada en vigor
Esta ley entra en vigor el día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya.
Palacio del Parlamento, 19 de abril de 2017

Antecedentes referentes a la Proposición de Ley de para la derogación 
de las multas lingüísticas en el ámbito del consumo
1. Necesidades y objeto de la proposición de ley
El 20 de julio del 2010 el Parlament de Cataluña aprobó la Ley 22/2010, del 

Código de Consumo de Cataluña. Esta ley, entre otros aspectos en materia de con-
sumo, recogió y reguló los derechos lingüísticos de los consumidores y usuarios 
desarrollando de esta manera la regulación contenida en la Ley Orgánica 6/2006, 
del 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, concretamente 
su artículo 34.

El desarrollo de los derechos lingüísticos de los consumidores y usuarios de la 
Ley 22/2010, no recogió la jurisprudencia y la interpretación que el Tribunal Cons-
titucional estableció para el artículo 34 del Estatuto de Autonomía de Cataluña en 
su sentencia 31/2010, de 28 de junio, todo y que se dictó con anterioridad a la apro-
bación de la ley.

Después de casi cinco años desde su entrada en vigor, el régimen lingüístico con-
tenido en la Ley 22/2010 no se ha modificado, por lo que sigue siendo contrario a la 
sentencia del Tribunal Constitucional y a su interpretación en cuando a los derechos 
lingüísticos de los usuarios y consumidores se refiere.

El objetivo de la presente proposición no es otro que modificar los aspectos de la 
Ley 22/2010, del 20 de julio, que son manifiestamente contrarios a la interpretación 
constitucional del artículo 34 del Estatuto de Autonomía, evitando así que se impon-
ga a las partes de una relación de consumo el uso de una de las lenguas oficiales en 
Cataluña, lo que vulneraría los derechos lingüísticos de los ciudadanos reconocidos 
en la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Catalunya.

2. Normativa afectada
– Ley 22/2010, del 20 de julio, del Código de Consumo de Cataluña.
– Ley 1/1998, del 7 de enero, de política lingüística.
3. Competencia
– Artículo 34 de la Ley Orgánica 6/2006, del 19 de julio, de reforma del Estatuto 

de Autonomía de Cataluña.
– Artículo 123 de la Ley Orgánica 6/2006, del 19 de julio, de reforma del Esta-

tuto de Autonomía de Cataluña.
4. Afectaciones presupuestarias
Los efectos económicos y presupuestarios que los preceptos de esta Ley puedan 

comportar en los presupuestos de la Generalitat serán exigibles a partir del ejercicio 
presupuestario posterior a su entrada en vigor.

Xavier García Albiol, president; Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Santi 
Rodríguez i Serra, portaveu adjunt; María José García Cuevas, Esperanza García 
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González, Andrea Levy Soler, Juan Milián Querol, Fernando Sánchez Costa, Ser-
gio Santamaría Santigosa, Alberto Villagrasa Gil, Marisa Xandri Pujol, diputats,  
GP PPC

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la mobilitat entre Barcelona i el Vallès
250-00888/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56404 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 25.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56404)

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

1. A continuar les tasques per tal de finalitzar durant l’any 2018 el Pla específic 
de Mobilitat dels Vallès en el marc establert pel Pla Territorial Metropolità de Bar-
celona.

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

2. Preveure mesures immediates per pal·liar l’impacte de la contaminació sono-
ra mitjançant la utilització d’aglomerat fono-reductor en les actuacions de reforça-
ment de ferm que hagin de ser executades per la Generalitat en entorns urbanitzats 
de l’àmbit metropolità i implantar mesures d’apantallament acústic en els indrets on 
sigui preceptiu d’acord amb la normativa vigent. Així mateix, analitzar les velocitats 
màximes admissibles a la C-17, C-58 que siguin compatibles amb la funcionalitat 
d’aquestes vies.

Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte dels drets 
dels detinguts
250-00901/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57783 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 25.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 57783)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a assegurar que 
els comandaments de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i les policies 
locals de Catalunya garanteixen, en l’àmbit dels seus respectius serveis, el respecte 
als drets dels detinguts i, en especial, l’accés a les informacions rellevants que figu-
ren a l’atestat, amb intervenció de l’assistència lletrada si escau, per tal d’assolir el 
coneixement de les circumstàncies de la detenció en compliment de la Llei d’enju-
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diciament criminal, de la Directiva europea 2012/13, amb conformitat amb els pro-
nunciaments del Tribunal Constitucional i de la Comissió Nacional de Coordinació 
de la Policia Judicial.

Proposta de resolució sobre les agressions al personal dels centres 
residencials d’acció educativa dependents de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i les condicions de treball 
d’aquests professionals
250-00902/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57811 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 25.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 57811)

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

1. En el marc del Comitè de Seguretat i Salut Laboral, mantenir el grup de tre-
ball entre sindicats i administració per seguir elaborant un protocol per garantir les 
condicions laborals dels professionals que treball en l’àmbit dels Centres Residen-
cials d’Acció Educativa.

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

4. Aplicar els mecanismes previstos davant l’incompliment dels deures de convi-
vència als centres. D’acord amb el que preveu la llei 14/2010.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De supressió

5. Estudiar, en el termini de tres mesos, la reducció d’hores d’atenció directa a 
infants i joves per part de professionals majors de 55 anys, la contractació de nous 
professionals titulats per cobrir aquestes hores i el desenvolupament d’una segona 
activitat per a aquest col·lectiu.

Proposta de resolució sobre la dotació d’agents dels Mossos 
d’Esquadra destinats a prevenir els maltractaments, els abusos i les 
agressions a menors
250-00906/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57784 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 25.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 57784)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 3

3. Mantenir el pla de formació específica inicial i continuada per als professio-
nals que en l’àmbit dels Mossos d’Esquadra es dediquen a l’Unitat de Menors.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 4

4. Mantenir el programa de formació específica destinat a les unitats de seguretat 
ciutadana a fi de dotar-les de millors recursos per a identificar indicis de problemes 
d’abusos, assetjament escolar i agressions sexuals a menors.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 5

5. Seguir actualitzant els mecanismes de coordinació i cooperació entre els dife-
rents cossos policials i entre aquests i els serveis socials.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació del punt 7

7. Continuar assegurant la difusió dels protocols de maltractaments en l’àmbit 
policial.

Proposta de resolució sobre la concertació de places a la Residència 
Diocesana d’Ancians Sant Miquel Arcàngel, de Tortosa
250-00910/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57812 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 25.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 57812)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació i addició 

El Parlament de Catalunya insta al govern a concertar, en el termini de tres 
mesos a partir de l’aprovació d’aquesta Resolució, 20 noves places residencials a la 
Residència Diocesana per a la Gent Gran Sant Miquel Arcàngel de Tortosa, d’acord 
amb la Programació Territorial dels Serveis Socials Bàsics 2015-2018.

Proposta de resolució sobre el Corredor Mediterrani
250-00911/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57776 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 25.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 57776)

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

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu compromís decidit amb l’impuls 
del Corredor Mediterrani com a infraestructura de transport estratègica per a Cata-
lunya i recolza la priorització d’actuacions ferroviàries acordada en el marc de la 
Taula Estratègica del Corredor del Mediterrani.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació de l’enunciat del punt 2

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a portar a terme 
el seguiment dels avenços que faci el Govern d’Espanya amb l’objectiu de:

Proposta de resolució sobre la variant de Banyoles i el tram Serinyà-
Besalú de la carretera C-66
250-00912/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57778 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 25.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 57778)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de tota la proposta

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a millorar la co-
municació de Banyoles amb Besalú, amb la millora de la carretera C-66, i les ac-
tuacions següents: 

1. Redactar el projecte constructiu del reestudi de la secció transversal, amb la 
possible formació de trams amb secció (2+1) a la variant de Banyoles.

2. Redactar el projecte constructiu de millora de la seguretat viària de la C-66, 
amb reordenació d’accessos entre el final de la variant de Banyoles i Besalú.

3. Prioritzar el desdoblament de la C-66 per quan les disponibilitats pressupos-
tàries ho permetin.

Proposta de resolució sobre la reforma del Parc de Bombers de la 
Seu d’Urgell
250-00913/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57785 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 25.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 57785)

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

1. Dur a terme una reforma integral del Parc de Bombers de la Seu d’Urgell du-
rant l’any 2017.
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Proposta de resolució sobre la represa i la finalització de les obres 
de connexió de l’autovia A-2 i de l’autopista AP-7
250-00915/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57611 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 25.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 57611)

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya (1)
De modificació i addició

El Parlament insta al Govern a: 
1. Facilitar al Govern de l’Estat la represa i finalització de les obres de la conne-

xió entre l’A-2 i l’AP-7, amb el calendari detallat de les obres fins arribar a la seva 
finalització durant l’any 2017 tal com es preveu en els Pressupostos Generals de 
l’Estat.

Proposta de resolució sobre el garantiment dels drets de les dones i 
les nenes víctimes del tràfic d’éssers humans
250-00917/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56143; 57815 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 25.04.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 56143)

Esmena 1
GP Socialista (1)
D’addició d’un nou 

Crear més centres d’acollida arreu del territori per a dones i nenes víctimes de 
crims, abusos i violència masclista per tal de cobrir l’atenció integral d’assistència 
sanitària, terapèutica, psicològica i d’inserció sociolaboral.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 57815)

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

2. Cobrir totes les places possibles en Serveis d’Acolliment i Recuperació per a 
dones i nenes víctimes d’aquests crims amb una atenció integral d’assistència sani-
tària, terapèutica, psicològica i d’inserció sociolaboral.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació i supressió

3. Seguir finançant el pla de protecció internacional a Catalunya, en vigor des 
del 2014, i el protocol de protecció de les víctimes de tràfic d’éssers humans a Ca-
talunya, en vigor des del 2013, ja que cap dels dos instruments ha comptat amb un 
pressupost que permetés el seu desplegament.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració de la Proposició de llei de la 
gent gran a Catalunya
250-00924/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57813 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 25.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 57813)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De supressió

1. Iniciar de forma immediata un procés participatiu per a l’elaboració de la Pro-
posició de Llei de la Gent Gran a Catalunya, on hi siguin presents totes les entitats 
representatives del sector, incloent-hi una representació del Consell Consultiu de la 
Gent Gran del Baix Llobregat com a impulsors/es de la iniciativa.

Proposta de resolució sobre la violència i la vulneració de drets en 
l’àmbit universitari
250-00925/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57786 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 25.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 57786)

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

1. El Parlament de Catalunya condemna qualsevol episodi de violència, intimi-
dació, coacció o vandalisme que pugui produir-se en els campus universitaris, tot 
apel·lant al respecte actiu entre els membres de la comunitat universitària.

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

2. El Parlament de Catalunya insta a les universitats i a la Direcció General de 
la Policia del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya a revisar els 
protocols d’actuació de les forces d’ordre públic en els espais de les universitats ca-
talanes, per, tot respectant el principi d’autonomia universitària, garantir en tot mo-
ment els drets fonamentals i les llibertats individuals i col·lectives de tots els mem-
bres de la comunitat universitària.
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Proposta de resolució de suport al Pacte per la dependència
250-00928/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57814 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 25.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 57814)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De supressió

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a 
realizar una declaración explícita de apoyo al pacto de Estado por la Dependencia, 
firmado el pasado 14 diciembre de 2016 en el Congreso de los de los Diputados, 
medida que supondrá más recursos económicos para atender a las personas con de-
pendencia.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
D’addició d’un nou punt 

3. El Parlament de Catalunya constata l’incompliment reiterat dels compromisos 
pressupostaris del Govern de l’estat en el finançament de la llei de la dependència i 
en sol·licita el seu compliment.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
D’addició d’un nou punt 

4. El Parlament constata la necessitat que el finançament de l’Estat respongui i 
tingui als costos reals dels serveis prestats en l’àmbit de l’atenció a la dependència 
amb l’objectiu de garantir una efectiva igualtat en l’accés als mateixos.

Proposta de resolució sobre la nul·litat del Pla especial de protecció 
del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny
250-00930/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 57170; 57333).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2017 al 03.05.2017).
Finiment del termini: 04.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la modificació de les accepcions del 
terme «sexe» en els diccionaris normatius català i espanyol
250-00931/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 57171; 57334).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2017 al 03.05.2017).
Finiment del termini: 04.05.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la prevenció, la detecció i la protecció 
dels menors que pateixen abusos sexuals i maltractaments
250-00932/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 57172; 57335).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2017 al 03.05.2017).
Finiment del termini: 04.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional 
d’Automoció
250-00934/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 57173; 57336).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2017 al 03.05.2017).
Finiment del termini: 04.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’adequació i la posada en marxa d’un 
centre de dia i una residència per a la gent gran a Santa Coloma de 
Gramenet
250-00935/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57174).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2017 al 03.05.2017).
Finiment del termini: 04.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció a polítiques socials i la dotació 
pressupostària corresponent a Santa Coloma de Gramenet
250-00936/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57175).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2017 al 03.05.2017).
Finiment del termini: 04.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció a polítiques de seguretat i la 
dotació pressupostària corresponent Santa Coloma de Gramenet
250-00937/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57177).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2017 al 03.05.2017).
Finiment del termini: 04.05.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’atenció a polítiques d’educació i la 
dotació pressupostària corresponent a Santa Coloma de Gramenet
250-00938/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57176).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2017 al 03.05.2017).
Finiment del termini: 04.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la realització d’actuacions científiques, 
legislatives i jurídiques per a mobilitzar els sediments retinguts 
als embassaments de la conca de l’Ebre, especialment als de 
Mequinensa i Riba-roja d’Ebre
250-00939/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 57337).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2017 al 03.05.2017).
Finiment del termini: 04.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol de bones 
pràctiques aplicable a les inauguracions de qualsevol tipus d’inversió 
pública
250-00940/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57178).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2017 al 03.05.2017).
Finiment del termini: 04.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la gasificació dels residus a les plantes 
de tractament de purins
250-00941/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 57179; 57338).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2017 al 03.05.2017).
Finiment del termini: 04.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la pràctica del silvestrisme
250-00942/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 57180; 57339).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2017 al 03.05.2017).
Finiment del termini: 04.05.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la reforma del règim intern dels Mossos 
d’Esquadra
250-00943/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 57181; 57340).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2017 al 03.05.2017).
Finiment del termini: 04.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la seguretat a l’Anoia
250-00944/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 57182; 57341).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2017 al 03.05.2017).
Finiment del termini: 04.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el vestuari d’hivern dels mossos 
d’esquadra
250-00945/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 57183; 57342).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2017 al 03.05.2017).
Finiment del termini: 04.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre residencial 
d’atenció educativa a Terrassa
250-00946/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57184).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2017 al 03.05.2017).
Finiment del termini: 04.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’adequació i posada en marxa del 
centre de dia i residència per a discapacitat greu o profunda La 
Pineda 2 a Terrassa
250-00947/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57185).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2017 al 03.05.2017).
Finiment del termini: 04.05.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya des de la rambla d’Ibèria fins al 
passeig de Can Feu, a Sabadell
250-00948/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57186).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2017 al 03.05.2017).
Finiment del termini: 04.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els treballadors de la Corporació 
Sanitària Parc Taulí
250-00949/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57187).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2017 al 03.05.2017).
Finiment del termini: 04.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la violència a la 
universitat
250-00950/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57188).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2017 al 03.05.2017).
Finiment del termini: 04.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’eliminació de les subjeccions 
mecàniques en l’àmbit assistencial
250-00951/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57189).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2017 al 03.05.2017).
Finiment del termini: 04.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la transparència de les direccions per 
objectius sanitàries
250-00952/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57190).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2017 al 03.05.2017).
Finiment del termini: 04.05.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la resposta a la violència contra els 
treballadors sanitaris
250-00953/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57191).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2017 al 03.05.2017).
Finiment del termini: 04.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la no creació de noves facultats de 
medicina a Catalunya
250-00954/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57192).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2017 al 03.05.2017).
Finiment del termini: 04.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les mesures destinades a la prevenció 
de maltractaments, abusos i agressions a menors
250-00955/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57193).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2017 al 03.05.2017).
Finiment del termini: 04.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’adaptació de l’estació i l’intercanviador 
de la plaça de Sants de Barcelona i sobre les actuacions a la línia 10 
del metro
250-00956/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 57194; 57343).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2017 al 03.05.2017).
Finiment del termini: 04.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la implantació del programa de cribratge 
del càncer colorectal
250-00957/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.04.2017.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2017 al 09.05.2017).
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2017.

Proposta de resolució de suport a la prohibició de les armes nuclears
250-00958/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2017 al 09.05.2017).
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2017.

Proposta de resolució sobre la creació d’un sistema de bústia ètica i 
de bon govern a la Generalitat
250-00959/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2017 al 09.05.2017).
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2017.

Proposta de resolució sobre la detenció del doctor Riaz Ahmed
250-00960/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2017 al 09.05.2017).
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2017.
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Proposta de resolució sobre la construcció del gimnàs de l’Escola 
Francesc Aldea i Pérez, de Terrassa
250-00961/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2017 al 09.05.2017).
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2017.

Proposta de resolució sobre la tarifació del transport públic a Mataró
250-00963/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2017 al 09.05.2017).
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2017.

Proposta de resolució sobre els assassinats extrajudicials a les 
Filipines
250-00964/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2017 al 09.05.2017).
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2017.

Proposta de resolució sobre els accidents laborals dels joves
250-00965/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.04.2017.

Fascicle segon
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2017 al 09.05.2017).
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2017.

Proposta de resolució sobre la situació de la cirurgia plàstica
250-00966/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2017 al 09.05.2017).
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2017.

Proposta de resolució sobre la gestació subrogada
250-00967/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2017 al 09.05.2017).
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2017.

Proposta de resolució sobre les compensacions i l’atenció als 
viatgers en cas d’interrupció del servei de metro de Barcelona
250-00968/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2017 al 09.05.2017).
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2017.
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Proposta de resolució sobre les compensacions en cas de retard 
o cancel·lació del viatge en els Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya
250-00969/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2017 al 09.05.2017).
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2017.

Proposta de resolució sobre el Centre de Formació d’Adults de 
Girona
250-00970/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2017 al 09.05.2017).
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2017.

Proposta de resolució sobre el millorament de les llistes d’espera en 
el sistema sanitari
250-00971/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2017 al 09.05.2017).
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2017.
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Proposta de resolució sobre l’aplicació del règim disciplinari del Cos 
de Mossos d’Esquadra
250-00972/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2017 al 09.05.2017).
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2017.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi integral de la 
xarxa de carreteres de la Generalitat
250-00973/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2017 al 09.05.2017).
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2017.

Proposta de resolució sobre la implantació del Registre Unificat de 
Maltractaments Infantils
250-00974/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2017 al 09.05.2017).
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2017.

Proposta de resolució sobre el funcionament del telèfon «Infància 
respon»
250-00975/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.04.2017.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2017 al 09.05.2017).
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2017.

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’anemòmetres en els 
vehicles de bombers amb escala extensible
250-00976/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2017 al 09.05.2017).
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2017.

Proposta de resolució sobre la lluita contra la malaltia de Parkinson
250-00977/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2017 al 09.05.2017).
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2017.

Proposta de resolució sobre la vulneració dels drets de les persones 
LGBTI a Txetxènia
250-00978/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.04.2017 al 09.05.2017).
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.04.2017.
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Proposta de resolució sobre la violència intrafamiliar
250-00979/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 57428 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la violència in-
trafamiliar, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Socials i Fa-
mílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
La violència intrafamiliar és aquella que es produeix, tal i com el seu propi nom 

indica, en el si de la família, i té lloc entre germans, entre nens, joves i fins i tot 
adults envers els seus progenitors; cap als avis o resta de familiars convivents.

El fet diferencial actual és la detecció d’un nou perfil causant de l’espectacular 
augment d’aquest tipus de violència, es tracta de nens, adolescents i joves, aparent-
ment «normalitzats», que procedeixen de qualsevol estrat social, amb conductes vio-
lentes que, en molts casos, s’estenen fins i tot fora de l’àmbit familiar. Les agressions 
poden anar des de la força física, cops, empentes, amenaces, insults, assetjament, 
humiliació, etc.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat
1. Crear un organisme dependent del Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies; destinat a l’anàlisi i l’estudi de la violència en el si de la família, entre ger-
mans, entre nens i joves o adults envers els seus progenitors, cap als avis o resta de 
familiars convivents; per tal d’abordar aquesta problemàtica i estudiar les mesures 
necessàries per a eradicar aquest fenomen. Aquest organisme haurà de col·laborar 
amb la resta d’institucions per tal d’abordar de manera integral aquest tipus de vio-
lència.

2. Promoure la coordinació interdepartamental, en especial amb els departa-
ments de: 

a) Justícia, per tal de millorar l’aplicació de les lleis per part dels operadors jurí-
dics i garantir l’accés de les víctimes al sistema judicial, i 

b) Ensenyament, per tal de dur a terme accions conjuntes de prevenció d’aquest 
tipus de conductes violentes, en col·laboració amb l’organisme creat a tal efecte en 
els apartats anteriors i comptant també amb la comunitat educativa.

3. Crear un telèfon d’ajuda gratuït que ofereixi assistència psicològica i assesso-
rament legal per tal d’atendre a les víctimes d’aquest tipus de maltractament.

4. Realitzar campanyes de divulgació i sensibilització multicanal, per tal de 
donar informació sobre aquest fenomen i donar a conèixer les possibles vies d’ac-
tuació.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP Cs 
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Proposta de resolució sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans 
per a l’explotació sexual
250-00980/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 57477 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la lluita contra la tracta 
d’éssers humans amb fins de explotació sexual, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Igualtat de les Persones, amb el text següent: 

Exposició de motius
Un govern socialista va posar en marxa el primer Pla Integral de Lluita contra el 

tràfic amb fins d’explotació sexual (2009-2012), en el marc de la defensa dels drets 
humans. Va ser el primer pla global del nostre país que va prestar una especial aten-
ció a les víctimes, va perseguir als traficants i proxenetes, va apostar per la preven-
ció i per les campanyes de sensibilització.

Nacions Unides defineix la tràfics d’éssers humans amb fins d’explotació sexual 
com «el fenomen d’esclavitud del s. xxi». Ha negat a la prostitució la categoria de 
treball perquè no reuneix les condicions de dignitat i respecte humà que requereix 
una activitat laboral. La prostitució, el tràfic i tràfic de dones i nenes amb fins d’ex-
plotació és una de les manifestacions més cruels de desigualtat. Suposen una vulne-
ració dels més elementals drets humans a atemptar contra la llibertat, la integritat, la 
salut, la vida, la seguretat i la dignitat de les persones. La situació de la prostitució a 
Espanya i a Catalunya es caracteritza per la seva invisibilitat a causa de la clandes-
tinitat en què es desenvolupa i que és la causa principal de la seu desconeixement, 
perquè la prostitució que es coneix, la qual és visible, la del carrer, és la minoritària. 
Per això, els nostres esforços han d’anar dirigits a eradicar la prostitució i el tràfic 
d’éssers humans amb fins d’explotació sexual, a afavorir la dignitat de les dones, a 
garantir alternatives, acabar amb les xarxes; acabar amb les màfies, amb l’esclavi-
tud; protegir i assistir les víctimes; cooperar amb els països d’origen; i conscienciar 
la ciutadania que és un comerç il·lícit.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Implementar un pla transversal de lluita integral contra el proxenetisme i les 

màfies de la prostitució.
2. Destinar més recursos a les unitats especialitzades contra el crim organitzat 

de tràfic i explotació de persones.
3. Derogar el Decret 217/2002, d’1 d’agost, pel qual es regulen els locals de pú-

blica concurrència on s’exerceix la prostitució.
4. Instar el Govern de l’Estat a: 
a. Tornar a introduir en el Codi Penal la figura de la tercería locativa en els ter-

mes del Conveni de Nacions Unides, per ajudar a desmantellar la indústria del sexe.
b. Introduir la figura de penalització de tota mena de proxenetisme lucratiu hi 

hagi o no consentiment de la persona prostituïda.
c. Sancionar la demanda i compra de prostitució.
d. Prohibir qualsevol tipus de publicitat que promogui la prostitució.
e. Promoure un acord global per perseguir, de manera coordinada i eficaç entre 

tots els països que se sumin a aquest, la menyspreable xacra de la Tracta de Persones 
amb fins d’explotació sexual.
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f. Impulsar una Llei Integral contra la tracta d’éssers humans amb fins de ex-
plotació sexual, que estableixi mecanismes adequats per a la prevenció, reforci la 
persecució d’ofici del delicte, eviti la publicitat de contingut sexual i posi en marxa 
serveis i programes de protecció social i recuperació integral de les persones que 
han estat explotades.

Palau del Parlament, 23 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP SOC 

Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou institut al barri 
de la Sagrera, de Barcelona
250-00981/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 57517 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el nou institut de 
La Sagrera (Barcelona), per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ense-
nyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des de fa molts anys, La Sagrera té un greu problema de manca de places pú-

bliques de secundària, problema que es fa extensiu a tot el Districte de Sant Andreu 
en tots els nivells educatius des de l’escoles bressol als instituts. A primària, aquest 
dèficit s’ha afrontat en molts casos amb augments de ràtio i amb línies addicionals, 
els coneguts popularment com a bolets tot i que també ha generat la creació de no-
ves escoles els darrers anys.

A l’ensenyament secundari, el problema es farà especialment evident els pròxims 
anys amb l’arribada a aquesta etapa dels infants provinents d’aquestes noves escoles 
i de les línies addicionals. Així, a partir del curs 2019-2020, quan s’incorporin a la 
secundària els alumnes de l’escola Congrés Indians, entre els barris de Sagrera, Na-
vas, Congrés Indians i Sant Andreu mancaran 200 places públiques de secundària, 
un dèficit que es mantindrà en els cursos següents per agreujar-se encara molt més 
amb la incorporació uns anys després de les tres línies de la primera promoció de 
l’Escola 30 passos.

A La Sagrera, l’Associació de Veïns i Veïnes de La Sagrera, que fa més de 20 anys 
que reivindica la construcció d’un nou institut al barri i la Coordinadora d’AMPA del 
Districte de Sant Andreu s’han unit a la campanya «A La Sagrera fem institut» im-
pulsada pel col·lectiu #instialasagrera que agrupa famílies que lluiten per la construc-
ció d’aquest nou centre que ajudi a superar la manca de places públiques d’educació 
secundària al barri de La Sagrera.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Donar suport a la campanya «A La Sagrera fem institut» impulsada pel col-

lectiu #instialasagrera, per l’Associació de Veïns i Veïnes de La Sagrera i la Coor-
dinadora d’AMPA, que reivindica la creació d’un nou institut públic al barri de La 
Sagrera.

2. Instar al Consorci d’Educació de Barcelona a planificar la creació d’aquest nou 
institut públic per tal que entri en funcionament a partir del curs 2019-20.
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3. Mitjançant el Departament d’Ensenyament, dotar pressupostàriament els re-
cursos necessaris per garantir la posada en funcionament d’aquest nou institut a 
partir del curs 2019-2020 i per la construcció del seu edifici definitiu a la major bre-
vetat possible.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres. portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs 

Proposta de resolució sobre els museus de Barcelona i el 
millorament de l’oferta d’exposicions d’art
250-00982/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 57518 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els Museus de 
Barcelona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Barcelona és la quarta ciutat europea més visitada i la dotzena del món però això 

no es correspon amb el posicionament dels seus museus artístics. Segons la classi-
ficació que fa la revista The Art Newspaper no té cap museu al Top Ten. El Museu 
Picasso ocupa el lloc 71, el MNAC, el 85 i el Caixa Fòrum, el 98. El MACBA, que 
va arribar a estar entre els cent primers, ha quedat fora d’aquesta classificació. Si 
comparem la situació amb Madrid, amb menys visitants que Barcelona, veiem que 
si tenen un museu al Top Ten, el Reina Sofía i el Museu del Prado ocupa la cator-
zena posició. El Guggenheim de Bilbao i el Thyssen-Bornemisza (Madrid) també 
superen en nombre de visitants els museus catalans.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat, i en concret al De-

partament de Cultura, a 
1. Elaborar i implementar un pla per tal de millorar l’oferta d’exposicions artís-

tiques a tota Catalunya.
2. Elaborar i implementar un pla per tal de potenciar els museus de Barcelona i 

que puguin estar en el Top Ten de visitants com li correspon per la seva afluència 
de visitants.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs 
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre les Actuacions 
del Govern per a Preparar la Secessió de Catalunya de la Resta 
d’Espanya
407-00001/11

DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Reg. 57355 i 57396 / Coneixement: Mesa del Parlament, 25.04.2017

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

amb el que estableix l’article 66 del Reglament del Parlament, comunica que el 
diputat Jean Castel Sucarrat ha estat designat President de la Comissió d’Investiga-
ció sobre les Actuacions del Govern per a Preparar la Secessió de Catalunya de la 
Resta d’Espanya.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Composició de la Comissió d’Estudi de l’Emprenedoria i dels 
Autònoms
408-00005/11

MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA MESA DE LA COMISSIÓ

La Mesa del Parlament, un cop escoltada la Junta de Portaveus, ha autoritzat la 
proposta de modificació de la composició de la Mesa de la Comissió (reg. 56712), 
perquè estigui formada per una presidència, una vicepresidència i una secretaria. 
Així mateix, s’acorda que la vicepresidència de la Comissió correspongui al Grup 
Parlamentari de Ciutadans i la secretaria al Grup Parlamentari Socialista.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i 

Lluís
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 377/XI, sobre les residències 
geriàtriques emplaçades en zones inundables
290-00350/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 57330 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.04.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 377/XI sobre les residències ge-
riàtriques emplaçades en zones inundables, us trameto en aquest escrit el resum de 
les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Resolució, així com la previsió 
de desenvolupament o el termini previst per a realitzar altres actuacions que contri-
bueixen a donar compliment als objectius que s’especifiquen a la mateixa.

Barcelona, 18 d’abril de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
D’acord amb el que disposa la Llei 16/1996, de 27 de novembre, reguladora 

de les actuacions inspectores i de control en matèria de serveis socials, es visiten 
anualment les residències geriàtriques. Durant les inspeccions, entre altres aspectes, 
es té en especial consideració la situació geogràfica de les residències i la distribu-
ció dels seus espais. En compliment d’aquesta resolució el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, a través del Servei d’Inspecció de la Direcció de Serveis, 
està realitzant visites d’inspecció d’aquells centres que, d’acord amb la informació 
facilitada per la Direcció General de Protecció Civil, es podrien trobar en zones 
sensibles a aquest risc. S’està verificant la disponibilitat dels plans d’emergència i/o 
d’autoprotecció i es revisaran.

Pel que fa al nombre d’inspeccions de residències geriàtriques emplaçades en zo-
nes inundables dutes a terme des del novembre de 2015 fins a l’actualitat pel Servei 
d’Inspecció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. S’han visitat la 
totalitat de les 44 residencies geriàtriques que, d’acord amb el llistat facilitat per 
la Direcció General de Protecció Civil, estan en zona inundable.

Control del compliment de la Resolució 383/XI, sobre les obres de 
remodelació, ampliació i millorament dels centres escolars
290-00356/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 57042 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.04.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 383/XI, sobre les 
obres de remodelació, ampliació i millorament dels centres escolars (tram. 290-
00356/11), us informo del següent:
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El pressupost de despeses per les actuacions de reforma, ampliació i millora en 
centres educatius del Departament d’Ensenyament per l’any 2017 és major que el 
pressupost que va executar el Departament d’Ensenyament per aquests conceptes 
l’any 2016.

Barcelona, 13 d’abril de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 385/XI, sobre l’ampliació de 
l’oferta educativa de l’Escola Gavà Mar amb dues línies d’ESO
290-00358/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 57043 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.04.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 385/XI, sobre l’am-
pliació de l’oferta educativa de l’Escola Gavà Mar amb dues línies d’ESO (tram. 
290-00358/11), us informo del següent:

D’acord amb l’establert en el Protocol de col·laboració signat entre el Departa-
ment d’Ensenyament i l’Ajuntament de Gavà, el curs escolar 2017-2018 l’Institut 
Escola de Gavà Mar tindrà una oferta amb dos grups de primer curs d’educació se-
cundària obligatòria.

Barcelona, 13 d’abril de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 386/XI, sobre la revisió de la 
concessió d’ajuts per als menjadors escolars
290-00359/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 57044 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.04.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 386/XI, sobre la 
revisió de la concessió d’ajuts per als menjadors escolars (tram. 290-00359/11), us 
informo del següent:

El Departament d’Ensenyament assegura la gratuïtat del servei de menjador es-
colar per als alumnes escolaritzats en centres educatius ubicats en municipis dife-
rents als municipis de residència. Les situacions en què la gratuïtat del servei de 
menjador és d’ofici no cal presentar cap sol·licitud. Els ajuts de menjador que s’ator-
guen per raons socioeconòmiques poden sol·licitar-ho els alumnes escolaritzats en 
qualsevol dels centres del servei d’educació de Catalunya sempre que no gaudeixin 
de la gratuïtat del servei de menjador exposada.
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Els centres d’educació secundària que tenen autoritzada una organització horària 
singular poden prestar el servei de menjador en el mateix edifici o el poden prestar 
en un centre educatiu proper.

Barcelona, 13 d’abril de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 394/XI, sobre l’increment de 
la inversió, els recursos humans i la seguretat de la xarxa ferroviària 
de la província de Tarragona
290-00366/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 57047 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.04.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 394/XI, sobre l’in-
crement de la inversió, els recursos humans i la seguretat de la xarxa ferroviària de 
la província de Tarragona (tram. 290-00366/11), us informo del següent:

És voluntat del Govern de Catalunya que Adif dugui a terme, en l’exercici de les 
funcions que actualment té atribuïdes com a gestor de la xarxa ferroviària d’interès 
general (XFIG) a Catalunya, les actuacions necessàries de manteniment, modernit-
zació i millora de la infraestructura ferroviària. Sense aquestes actuacions necessà-
ries no es poden garantir uns estàndards de qualitat tant en la prestació del servei 
de Rodalies de Catalunya com en la resta de serveis ferroviaris oferts a Catalunya.

Per garantir això és necessària l’habilitació d’inversions i la dotació de mitjans 
humans i materials per a l’execució d’actuacions de manteniment i millora de la in-
fraestructures per part d’Adif.

A tal efecte, en el marc les reunions bilaterals mantingudes amb el Ministeri de 
Foment i Adif, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha reiterat la necessitat 
d’executar les inversions previstes en el Pla d’actuacions prioritàries a la XFIG du-
rant el període 2014-2016 i d’altres actuacions necessàries per a la millora dels ser-
veis ferroviaris. Així mateix, ha donat trasllat el present acord al Ministeri de Fo-
ment, el passat dia 10 de març de 2017.

Barcelona, 10 d’abril de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 396/XI, sobre les 
infraestructures viàries a Molins de Rei
290-00368/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 57048 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.04.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 396/XI, sobre les in-
fraestructures viàries a Molins de Rei (tram. 290-00368/11), us informo del següent:
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S’ha instat el Ministeri de Foment per tal que acceleri els tràmits per acabar 
d’elaborar i aprovar el projecte constructiu de millora d’accessibilitat entre les car-
reteres de l’entorn del Baix Llobregat; en especial, tant la rotonda a nivell prevista a 
prop del pont sobre el riu Llobregat, com respecte a la rotonda a diferent nivell pre-
vista a prop de la riera de Vallvidrera.

També s’ha demanat al Ministeri de Foment que, un cop aprovat el projecte es-
mentat, presenti una planificació temporal de realització de les obres corresponents 
i aprovi urgentment les partides pressupostàries necessàries.

Barcelona, 10 d’abril de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 398/XI, sobre la creació de 
l’Autoritat Territorial de la Mobilitat a les Terres de l’Ebre - Priorat
290-00370/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 57049 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.04.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 398/XI, sobre la 
creació de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat a les Terres de l’Ebre - Priorat (tram. 
290-00370/11), us informo del següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat està treballant amb les administra-
cions locals de les Terres de l’Ebre la creació de la Taula de Mobilitat de les Terres 
de l’Ebre per tal de concretar la participació de les administracions locals en els pro-
cessos d’elaboració del Pla director de Mobilitat de Terres de l’Ebre. Així mateix, 
està treballant en l’adopció de qualsevol mesura que afecti a la mobilitat d’aquest 
territori assumint, per tant, les atribucions que correspondrien a una autoritat ter-
ritorial de mobilitat i evitant els sobre costos que suposaria la creació d’un nou or-
ganisme administratiu. Tot això s’està fent mentre no s’hi implanti el nou model de 
desplegament de la T-Mobilitat, perquè les decisions preses en matèria de mobilitat 
siguin vinculants i consensuades amb el territori, en les mateixes condicions que te-
nen la resta de territoris del país que han desplegat l’ATM.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ja ha iniciat els treballs tècnics per a 
la revisió  del Pla director de mobilitat de les Terres de l’Ebre, amb la participació 
activa del conjunt d’administracions locals i agents econòmics i socials d’aquest ter-
ritori en el marc de la Taula de Mobilitat esmentada.

Així mateix, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha implantat millores 
tarifàries tant en serveis de bus com de tren que han possibilitat millorar les tarifes.

Barcelona, 10 d’abril de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 399/XI, de rebuig dels 
projectes d’exploració i explotació d’hidrocarburs a la Mediterrània
290-00371/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 57050 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.04.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 399/XI, de rebuig 
dels projectes d’exploració i explotació d’hidrocarburs a la Mediterrània (tram. 290-
00371/11), us informo del següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat converses amb la Secreta-
ria de la Plataforma Intersectorial Aliança Mar Blava per tal d’analitzar els diversos 
mecanismes d’adhesió.

Barcelona, 3 d’abril de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 402/XI, sobre el servei de 
neteja del litoral de competència municipal
290-00374/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 57051 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.04.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 402/XI, sobre el 
servei de neteja del litoral de competència municipal (tram. 290-00374/11), us in-
formo del següent:

La gestió de la neteja de les aigües litorals és competència municipal.
Per la seva banda, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) analitza la qualitat mi-

crobiològica de les aigües de bany durant el període d’estiu (juny - setembre).
Així, des de l’1 de juny i fins el 18 de setembre, l’ACA realitza el Programa de 

vigilància i informació de l’estat de les zones de bany a Catalunya amb l’objectiu de 
vetllar per la qualitat de les aigües de bany i facilitar, periòdicament, els resultats a 
la ciutadania.

En aquest sentit, durant aquest període, l’ACA ha publicat al seu web 8 butlletins 
amb informació de les activitats i els resultats més destacats del Programa de vigi-
lància i informació de l’estat de les zones de bany a Catalunya.

A més, durant la campanya 2016, la Comissió de Platges, creada per l’ACA al 
2004 per incentivar la comunicació i la col·laboració amb les administracions locals 
i altres administracions amb competències al litoral, ha dut a terme 3 reunions de 
seguiment amb tots els ajuntaments costaners de Catalunya (25 de maig, 4 d’agost 
i 26 d’octubre), a més de 3 reunions sectorials a les demarcacions (Tarragona 28 de 
juny, Girona 5 de juliol i Barcelona 7 de juliol).

Tot i això, donats els seus coneixements, l’ACA pot tenir un paper de coordinació 
i suport tècnic per facilitar la neteja de les aigües litorals.

Pel que fa a l’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET) és un im-
post finalista que nodreix de forma directa el Fons per al foment de turisme per al 
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finançament de la promoció, impuls, preservació, foment i desenvolupament de les 
infraestructures i activitats turístiques.

La llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i 
del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments co-
mercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre 
begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, administrati-
ves, financeres i del sector públic, disposa en l’article 49.1 que els recursos del fonts 
s’han de destinar a projectes i actuacions que persegueixen determinats objectius. 
En concret estableix:

«1. Els recursos del Fons per al foment del turisme s’han de destinar a projectes 
o actuacions que persegueixin algun dels objectius següents:

a) La promoció turística de Catalunya.
b) L’impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat, i la protecció, pre-

servació, recuperació i millorament dels recursos turístics.
c) El foment, la creació i el millorament dels productes turístics.
d) La millora dels serveis de control i inspecció sobre els establiments i equipa-

ments turístics.
e) El desenvolupament d’infraestructures i serveis relacionats amb el turisme.»
Per tant, l’únic mecanisme d’aplicació en referència a l’IEET passaria pel fet que 

les diferents administracions locals, a través dels seus òrgans de govern i referit ex-
clusivament a la part de l’impost que tenen assignat per la recaptació produïda en 
els seu àmbit territorial, prenguin la determinació d’aplicar-lo a aquest tipus d’ac-
tuacions.

Barcelona, 3 d’abril de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 403/XI, sobre la regulació de 
la contaminació odorífera en la llei de qualitat ambiental
290-00375/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 57052 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.04.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 403/XI, sobre la 
regulació de la contaminació odorífera en la llei de qualitat ambiental (tram. 290-
00375/11), us informo del següent:

El Govern té previst incloure requeriments per prevenir la contaminació odorífe-
ra a la llei de qualitat ambiental. Així mateix, l’administració ja està donant suport 
als ens locals per a la reducció de les problemàtiques d’olors que detectin als seus 
territoris.

Barcelona, 10 d’abril de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 409/XI, sobre l’ocupació dels 
habitatges amb protecció oficial de la Torre del Cogoll, de Mataró
290-00381/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 57597 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.04.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 409/XI, sobre l’ocu-
pació dels habitatges amb protecció oficial de la Torre del Cogoll, de Mataró (tram. 
290-00381/11), us informo del següent:

En referència a aquest assumpte recordem que aquesta és una promoció de 94 
habitatges d’un sol dormitori. Consta de dues escales al carrer Plaça Torre del Co-
goll, 13 i 15, i dues al carrer Sant Cugat, 169 i 173. La promoció és administrada per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

En els darrers anys s’han produït diverses ocupacions il·legals d’habitatges per 
persones que creaven una gran conflictivitat veïnal provocant actes de vandalisme 
i robatoris en els espais comuns de la finca, amb el conseqüent deteriorament de la 
mateixa promoció i de l’entorn.

Les ocupacions d’habitatges de la promoció es van produir durant els anys 2014 
i, sobretot, durant el 2015.

Atesa aquesta situació, alguns titulars arrendataris van renunciar o abandonar els 
habitatges, que van ser ocupats per terceres persones, amb o sense cessió dels titu-
lars dels habitatges arrendats.

En total, al llarg d’aquests darrers anys han estat ocupats de forma il·legal o irre-
gular 17 habitatges, apart d’intents d’ocupació frustrats.

Actualment, hi ha 8 habitatges disponibles i a 6 s’estan realitzant obres per anne-
xionar-los en grups de 2, per tal de poder considerar les necessitats de famílies que 
requereixen més d’un dormitori.

Tots aquests habitatges disponibles estan reservats per poder atendre a les famí-
lies i persones amb necessitats urgents per la seva situació d’exclusió residencial.

Pel que fa a les actuacions legals i institucionals iniciades per a alliberar els ha-
bitatges ocupats de manera il·legal informem de la situació actual dels 17 procedi-
ments judicials iniciats:

– 13 procediments estan tancats, atès que s’ha practicat el llançament o els ocu-
pants n’han lliurat la possessió.

– 1 procediment amb data de llançament assenyalada
– 2 procediments amb sentència estimatòria i pendents d’assenyalament de la 

data de llançament.
– 1 procediment pendent de la celebració de judici.
Destaquem que en el transcurs dels procediments judicials s’han dut a terme di-

verses actuacions institucionals sobre aquest assumpte:
– Reunió amb el Jutge Degà dels jutjats de Mataró per tal de preveure i gestionar 

l’impacte judicial que suposaria la pràctica de les diligències de llançament deriva-
des dels procediments judicials ja endegats.

– Col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de 
Mataró per tractar la problemàtica de la promoció, amb la convocatòria de diverses 
reunions per al seu seguiment.

– Intervenció, en el moment de la pràctica d’algunes de les diligències de llança-
ment, de la Plataforma d’Afectats per la Crisi (PAC).

– Participació d’una persona representant de l’Agència en la Comissió munici-
pal per a la gestió del risc per a la seguretat i la convivència derivada de l’ocupació 
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d’habitatges, creada, el mes de desembre de 2016, per l’Ajuntament de Mataró. Com 
activitats de l’esmentada Comissió, cal destacar l’elaboració d’un protocol d’inter-
venció davant la detecció d’un habitatge ocupat, la constitució d’un equip operatiu 
d’avaluació i seguiment de casos i la preparació de les eines necessàries per a l’anà-
lisi i control de les situacions d’ocupació.

Pel que fa a les mesures de seguretat iniciades per a evitar l’ocupació il·legal dels 
habitatges de la promoció, informem que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha 
contractat un servei de vigilància que realitza 2 rondes al dia per tots els habitatges 
buits i activa, en cas necessari per una ocupació, la denúncia als Mossos d’Esquadra 
de manera immediata per a justificar que l’ocupació s’ha fet en menys de 12 hores 
i, conseqüentment, no considerar-la com consolidada. El servei de vigilància con-
tractat també fa una vigilància continuada en els trasters de l’escala per evitar que 
hi hagin furts.

Així mateix, s’ha reforçat la presència de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
mitjançant un gestor de proximitat i un tècnic de manteniment. L’objectiu d’aques-
ta presencia és el de revisar periòdicament els serveis i elements constructius de la 
promoció per prevenir o corregir possibles desperfectes i, també, el d’atendre les 
queixes i suggeriments dels veïns per, així, resoldre les peticions amb la major ra-
pidesa possible.

En referència a l’adjudicació dels habitatges disponibles de la promoció, in-
formem que durant l’any 2016, a mesura que s’han recuperat els habitatges, s’han 
anat adjudicant i lliurant als casos resolts favorablement per la Mesa d’Emergènci-
es de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. En total, ja s’han lliurat 11 habitatges 
d’aquesta promoció.

La situació en relació amb els habitatges de la Torre del Cogoll ha millorat de 
forma significativa en els darrers mesos, el que es desprèn també de les reunions que 
membres de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra han mantingut amb els 
representants veïnals de l’immoble. De fet, en cap de les tres trobades produïdes s’ha 
manifestat cap queixa rellevant.

El patrullatge preventiu en aquesta zona es manté i per ara no s’ha detectat con-
sum de substàncies estupefaents als voltants de la finca ni al parc adjacent, on durant 
l’any 2016 es van realitzar diverses accions per evitar aquesta activitat relacionada 
amb la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. 
Per altra banda, la relació de la policia amb els amb serveis socials de la ciutat de 
Mataró és constant i fluida, per tal de detectar de forma precoç qualsevol problema 
o situació de risc per les persones.

Actualment, dels cincs immobles ocupats il·legalment, només d’un d’ells es té 
constància d’alguna incidència veïnal, però sempre referida a problemàtiques rela-
cionades amb el civisme (sorolls o brutícia, per exemple). Aquest immoble és el que 
està pendent de desallotjar amb data de previsió de llançament pel mes de maig.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra continua treballant des de la 
prevenció, mitjançant el patrullatge orientat als problemes i des de la tasca comuni-
tària que es du a terme amb especial atenció a aquesta zona. De la mateixa manera, 
la relació propera i constant que els agents de la policia mantenen amb els veïns de 
l’esmentada finca permet fer un seguiment acurat de qualsevol incident que pugui 
tenir lloc. En aquest sentit, s’ha comunicat a tothom que hi viu la conveniència de 
posar en coneixement de la policia qualsevol situació d’inseguretat que es pugui per-
cebre per tal de dur a terme les actuacions necessàries.

Barcelona, 21 d’abril de 2017
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques 

i Habitatge
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Control del compliment de la Resolució 410/XI, sobre la recuperació 
dels drets dels treballadors públics
290-00382/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 57598 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.04.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 410/XI, sobre la 
recuperació dels drets dels treballadors públics, (tram. 290-00382/11), us informo 
del següent:

La Mesa General de Negociació del Personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, en les sessions de 19 de febrer i 9 de juny de 2016, va as-
solir diversos Acords de recuperació de drets dels treballadors públics:

– Recuperació de dies addicionals de vacances per antiguitat
– Recuperació de dies d’assumptes personals per antiguitat
– Pagament entre el 2016, 2017 i 2018 de la part restant d’abonar de la paga ex-

traordinària corresponent a l’exercici 2012
– Continuar les negociacions en les següents matèries:
• Fons d’Acció Social
• complement de productivitat (direcció per objectius, estadis docents, carrera 

professional)
• recuperació i incorporació de nous supòsits de percepció del 100% de les retri-

bucions en casos d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes.
• borses de treball
• calendarització del retorn de les pagues extraordinàries 2013 i 2014
• oferta pública d’ocupació i reducció de la temporalitat
En compliment d’aquests Acords, la Mesa General de Negociació en la seva ses-

sió de 19 d’octubre de 2016 va acordar per unanimitat, en compliment de la Reso-
lució 7/XI, de 20 de gener de 2016, la creació de dos grups de treball per negociar 
aquestes matèries.

En aquest sentit, en el Grup 1 s’estan negociant les matèries d’incapacitat tempo-
ral, Fons d’Acció Social, productivitat i calendarització del retorn de les pagues de 
2013 i 2014. I en el Grup 2 s’està negociant sobre borsa de treball, ofertes d’ocupació 
pública i reducció de la temporalitat.

Fins a dia d’avui aquests grups de treball s’han reunit en les següents dates: 
04, 11, 18 i 25 de novembre, 16 de desembre de 2016 i 13 de gener de 2017. La 
Mesa General de Negociació es va reunir en data 2 de febrer de 2017 per efectuar 
el seguiment de les negociacions dutes a terme. Aquests grups de treball conti-
nuaran amb la negociació establerta, elevant les seves conclusions a la Mesa Ge-
neral per adoptar, si escau, els acords que corresponguin. Fa pocs dies, el passat 
10 d’abril la Mesa General es va tornar a reunir per tractar sobre l’oferta pública 
d’ocupació.

Sobre el punt que insta el Govern a reduir el nombre d’alts càrrecs en un 10% 
en els pressupostos per al 2017, aprovats recentment, cal posar de manifest que 
l’esforç fonamental de simplificació estructural i de reducció del nombre d’òrgans 
superiors i alts càrrecs departamentals ja es va dur a terme al llarg de la IX le-
gislatura amb una important minoració d’un 23,2% (dades de setembre de 2012) 
respecte de la situació existent al final de la VIII legislatura (dades de setembre 
de 2010).
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S’ha de tenir present, a més, que el nombre d’òrgans superiors i alts càrrecs ha de 
respondre objectivament a les necessitats organitzatives i a les prioritats polítiques 
establertes en cada moment pel Govern per l’assoliment dels objectius previstos.

Barcelona, 21 d’abril de 2017
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques 

i Habitatge

Control del compliment de la Resolució 413/XI, sobre les garanties 
legals de les persones grans ingressades
290-00385/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 57602 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.04.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 413/XI, sobre les 
garanties legals de les persones grans ingressades (tram. 290-00385/11), us informo 
del següent:

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (TASF) està elaborant les 
Instruccions necessàries per a garantir que els ingressos o internaments de persones 
grans en establiments residencials es realitza de conformitat amb el que disposen els 
articles 212-4, 212-5, 212-6 i 225-2.2 del llibre segon del Codi civil de Catalunya.

Un cop aprovades les Instruccions referides en el paràgraf anterior es posaran en 
coneixement de les entitats del sector per a garantir-ne una correcta aplicació.

El Departament de Justícia, per la seva part, ha posat en coneixement del Presi-
dent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i del Fiscal Superior de Catalu-
nya l’aprovació de la Resolució 413/XI del Parlament de Catalunya, sobre les garan-
ties legals de les persones grans ingressades, annexant-los una còpia de la mateixa.

Barcelona, 20 d’abril de 2017
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 67/XI, sobre les infraestructures 
ferroviàries
390-00067/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 57053 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.04.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment al punt 2 de la Moció 67/XI, sobre les infraes-
tructures ferroviàries (tram. 390-00067/11), us informo del següent: 
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Us adjunto la relació d’actuacions amb contractes adjudicats per a l’execució de 
les obres de la línia 9 i 10 de metro. Per a cada una d’aquestes actuacions s’inclou 
l’import abonat fins el 30 de setembre de 2016 i l’import pendent. També s’adjunta 
el llistat de serveis afectats i expropiacions i projectes.

En total, l’import abonat fins el 30 de setembre de 2016 és de 4.805.046.696,00 € 
i l’import pendent per executar dels contractes adjudicats, d’acord amb el Pla Eco-
nòmic i Financer (PEF) d’Ifercat, és de 573.750.549,10 €.

Els costos dels serveis associats com assistències tècniques i control de qualitat 
estan inclosos en el cost de les actuacions.

L’import estimat de les actuacions pendents de contractar és de 563.105.477,40 €.

Barcelona, 10 d’abril de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Moció 110/XI, sobre el nomenament del 
nou director de TV3
390-00110/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.04.2017

Control del compliment de la Moció 111/XI, sobre la saturació dels 
recursos sanitaris i l’impacte en l’accessibilitat
390-00111/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.04.2017

Control del compliment de la Moció 112/XI, sobre l’educació infantil
390-00112/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.04.2017

Control del compliment de la Moció 113/XI, sobre l’accés universal a 
l’educació infantil
390-00113/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.04.2017
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Control del compliment de la Moció 114/XI, sobre la despoblació a 
les zones rurals
390-00114/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.04.2017

Control del compliment de la Moció 115/XI, sobre els serveis socials 
relacionats amb el trastorn de l’espectre autista
390-00115/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.04.2017

Control del compliment de la Moció 116/XI, sobre la mercantilització 
de la vida i dels béns i els serveis comuns
390-00116/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.04.2017

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 Socials i 
Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre 
el projecte de trasllat del centre d’acollida La Misericòrdia, de 
Girona, i la petició del Síndic de Greuges d’aturar-lo
354-00154/11

ANUL·LACIÓ DE L’ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

En el BOPC 392, a la pàgina 22, es va publicar, per error, l’acord de tenir la ses-
sió informativa. Per consegüent, aquest tràmit queda anul·lat i la sessió informativa 
resta pendent de ser acordada.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació 
BarcelonActua davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè 
informi sobre la tasca que duu a terme aquesta fundació i sobre els 
problemes que intenten abordar mitjançant el projecte «Beques BAC»
356-00625/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 56654).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 21.04.2017.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la federació 
Entitats Catalanes d’Acció Social davant la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies perquè informi sobre la renda garantida de ciutadania
356-00627/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 56769).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 21.04.2017.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de l’Institut 
Català de l’Acolliment i de l’Adopció davant la Comissió d’Afers 
Socials i Famílies perquè informi sobre els acolliments i les 
adopcions a Catalunya
356-00628/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 56842).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 21.04.2017.

Sol·licitud de compareixença del director general d’Economia Social, 
el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa davant la Comissió 
d’Afers Socials i Famílies perquè expliqui la situació de la renda 
mínima d’inserció
356-00629/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 56843).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 21.04.2017.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió General 
de Treballadors davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè 
expliqui les condicions laborals dels treballadors de residències de 
gent gran i les propostes de millora
356-00630/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 56844).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 21.04.2017.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Comissions 
Obreres davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè expliqui 
les condicions laborals dels treballadors de residències de gent gran 
i les propostes de millora
356-00631/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 56844).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 21.04.2017.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el projecte de 
trasllat del centre d’acollida La Misericòrdia, de Girona, i la petició 
del Síndic de Greuges d’aturar-lo
355-00066/11

ANUL·LACIÓ DE L’ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

En el BOPC 392, a la pàgina 29, es va publicar, per error, l’acord de tenir la ses-
sió informativa. Per consegüent, aquest tràmit queda anul·lat i la sessió informativa 
resta pendent de ser acordada.

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

Compareixença en ponència de Mireia Barba, en representació 
d’Espigoladors, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament 
de l’excedent alimentari
353-00446/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei de l’aprofitament 
de l’excedent alimentari», el 24.04.2017.
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Compareixença en ponència de Montserrat Argemí, presidenta de 
la Plataforma Aprofitem els Aliments i voluntària del Rebost de 
Terrassa, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de 
l’excedent alimentari
353-00447/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei de l’aprofitament 
de l’excedent alimentari», el 24.04.2017.

Compareixença en ponència de Toni Massanés, director de la 
Fundació Alícia, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament 
de l’excedent alimentari
353-00449/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei de l’aprofitament 
de l’excedent alimentari», el 24.04.2017.

Compareixença en ponència d’una representació de la Unió d’Entitats 
de Comerç de Catalunya, RetailCat, amb relació al Projecte de llei de 
comerç, serveis i fires
353-00506/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de comerç, serveis 
i fires», el 24.04.2017.

Compareixença en ponència d’una representació de la Fecom amb 
relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
353-00509/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de comerç, serveis 
i fires», el 24.04.2017.

Compareixença en ponència d’una representació de la Regidoria 
de Comerç i Mercats de l’Ajuntament de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei de comerç, serveis i fires
353-00515/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de comerç, serveis 
i fires», el 24.04.2017.
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Compareixença en ponència d’una representació de la Confederació 
Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de comerç, serveis i fires
353-00520/11

CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00183/11).
Acord: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 07.04.2017.

Compareixença en ponència d’Eusebio Martínez de la Casa, fundador 
i impulsor de Recircula, amb relació al Projecte de llei de comerç, 
serveis i fires
353-00521/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de comerç, serveis 
i fires», el 24.04.2017.

Compareixença del secretari d’Hisenda davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda per a informar sobre el programa Espriu i el 
balanç del programa Gaudí
357-00452/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 17, tinguda el 19.04.2017, 
DSPC-C 382.

Compareixença del secretari d’Hisenda davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda per a informar sobre el sistema informàtic 
Espriu, els recursos que s’hi han dedicat i el funcionament del 
sistema anterior Gaudí
357-00453/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 17, tinguda el 19.04.2017, 
DSPC-C 382.
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Compareixença de Joan Jaume i Oms, president i conseller delegat 
d’Infraestructures de Catalunya, davant la Comissió d’Economia i 
Hisenda per a informar sobre els processos de licitacions d’obres i 
les actuacions que en deriven
357-00454/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 17, tinguda el 19.04.2017, 
DSPC-C 382.

Compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda per a informar sobre els treballs relatius a 
l’anàlisi de la sostenibilitat del deute de la Generalitat, a l’impacte de 
la possible planificació i execució d’inversions en el deute i a l’anàlisi 
de l’evolució dels tipus d’interès del deute
357-00455/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 17, tinguda el 19.04.2017, 
DSPC-C 382.

Compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda per a informar sobre l’estat d’endeutament de 
la Generalitat en data del 31 de març de 2017 i sobre la sol·licitud de 
finançament del Fons de liquiditat autonòmic acordada en el Consell 
de Govern de la Generalitat del 28 de març de 2017
357-00456/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 17, tinguda el 19.04.2017, 
DSPC-C 382.

Compareixença de Manuel Díaz Espiñeira, director d’Anàlisi i 
Investigació de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació 
pública
357-00461/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 17, tinguda el 19.04.2017, 
DSPC-C 382.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
	1.10. Acords i resolucions
	Acord 8/XI del Parlament de Catalunya, de creació del Grup de Treball sobre els Nadons i els Infants Desapareguts
	251-00009/11
	Adopció

	Resolució 588/XI del Parlament de Catalunya, sobre el tractament integral dels pacients amb implant coclear
	250-00562/11
	Adopció

	Resolució 589/XI del Parlament de Catalunya, sobre la publicitat de productes i serveis sanitaris
	250-00563/11
	Adopció

	Resolució 590/XI del Parlament de Catalunya, sobre les agressions i les coaccions a professionals sanitaris
	250-00591/11
	Adopció

	Resolució 591/XI del Parlament de Catalunya, sobre la dotació del dispensari mèdic de Bellaterra amb personal sanitari
	250-00600/11
	Adopció



	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 la posada en funcionament de l’Escola Can Fabra, de Barcelona
	250-00488/11
	Retirada

	Proposta de resolució sobre l’Escola Montpedrós, de Santa Coloma de Cervelló
	250-00583/11
	Rebuig



	3. Tramitacions en curs
	3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
	3.01.02. Proposicions de llei
	Proposició de llei de creació i finançament del Sistema d’Escoles Bressol de Catalunya
	202-00053/11
	Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

	Proposició de llei contra l’abús bancari
	202-00054/11
	Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

	Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	202-00055/11
	Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

	Proposició de llei de l’eliminació dels mòduls prefabricats als centres educatius públics de Catalunya
	202-00056/11
	Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

	Proposició de llei de derogació de les multes lingüístiques en l’àmbit del consum
	202-00058/11
	Presentació: GP PPC


	3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.25. Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre la mobilitat entre Barcelona i el Vallès
	250-00888/11
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte dels drets dels detinguts
	250-00901/11
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre les agressions al personal dels centres residencials d’acció educativa dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i les condicions de treball d’aquests professionals
	250-00902/11
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre la dotació d’agents dels Mossos d’Esquadra destinats a prevenir els maltractaments, els abusos i les agressions a menors
	250-00906/11
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre la concertació de places a la Residència Diocesana d’Ancians Sant Miquel Arcàngel, de Tortosa
	250-00910/11
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre el Corredor Mediterrani
	250-00911/11
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre la variant de Banyoles i el tram Serinyà-Besalú de la carretera C-66
	250-00912/11
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre la reforma del Parc de Bombers de la Seu d’Urgell
	250-00913/11
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre la represa i la finalització de les obres de connexió de l’autovia A-2 i de l’autopista AP-7
	250-00915/11
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre el garantiment dels drets de les dones i les nenes víctimes del tràfic d’éssers humans
	250-00917/11
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre l’elaboració de la Proposició de llei de la gent gran a Catalunya
	250-00924/11
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre la violència i la vulneració de drets en l’àmbit universitari
	250-00925/11
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució de suport al Pacte per la dependència
	250-00928/11
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre la nul·litat del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny
	250-00930/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la modificació de les accepcions del terme «sexe» en els diccionaris normatius català i espanyol
	250-00931/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la prevenció, la detecció i la protecció dels menors que pateixen abusos sexuals i maltractaments
	250-00932/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional d’Automoció
	250-00934/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’adequació i la posada en marxa d’un centre de dia i una residència per a la gent gran a Santa Coloma de Gramenet
	250-00935/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’atenció a polítiques socials i la dotació pressupostària corresponent a Santa Coloma de Gramenet
	250-00936/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’atenció a polítiques de seguretat i la dotació pressupostària corresponent Santa Coloma de Gramenet
	250-00937/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’atenció a polítiques d’educació i la dotació pressupostària corresponent a Santa Coloma de Gramenet
	250-00938/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la realització d’actuacions científiques, legislatives i jurídiques per a mobilitzar els sediments retinguts als embassaments de la conca de l’Ebre, especialment als de Mequinensa i Riba-roja d’Ebre
	250-00939/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol de bones pràctiques aplicable a les inauguracions de qualsevol tipus d’inversió pública
	250-00940/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la gasificació dels residus a les plantes de tractament de purins
	250-00941/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la pràctica del silvestrisme
	250-00942/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la reforma del règim intern dels Mossos d’Esquadra
	250-00943/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la seguretat a l’Anoia
	250-00944/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el vestuari d’hivern dels mossos d’esquadra
	250-00945/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre residencial d’atenció educativa a Terrassa
	250-00946/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’adequació i posada en marxa del centre de dia i residència per a discapacitat greu o profunda La Pineda 2 a Terrassa
	250-00947/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya des de la rambla d’Ibèria fins al passeig de Can Feu, a Sabadell
	250-00948/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els treballadors de la Corporació Sanitària Parc Taulí
	250-00949/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’eliminació de la violència a la universitat
	250-00950/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’eliminació de les subjeccions mecàniques en l’àmbit assistencial
	250-00951/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la transparència de les direccions per objectius sanitàries
	250-00952/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la resposta a la violència contra els treballadors sanitaris
	250-00953/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la no creació de noves facultats de medicina a Catalunya
	250-00954/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les mesures destinades a la prevenció de maltractaments, abusos i agressions a menors
	250-00955/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’adaptació de l’estació i l’intercanviador de la plaça de Sants de Barcelona i sobre les actuacions a la línia 10 del metro
	250-00956/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la implantació del programa de cribratge del càncer colorectal
	250-00957/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució de suport a la prohibició de les armes nuclears
	250-00958/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la creació d’un sistema de bústia ètica i de bon govern a la Generalitat
	250-00959/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la detenció del doctor Riaz Ahmed
	250-00960/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció del gimnàs de l’Escola Francesc Aldea i Pérez, de Terrassa
	250-00961/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la tarifació del transport públic a Mataró
	250-00963/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els assassinats extrajudicials a les Filipines
	250-00964/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els accidents laborals dels joves
	250-00965/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la situació de la cirurgia plàstica
	250-00966/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la gestació subrogada
	250-00967/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les compensacions i l’atenció als viatgers en cas d’interrupció del servei de metro de Barcelona
	250-00968/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les compensacions en cas de retard o cancel·lació del viatge en els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
	250-00969/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el Centre de Formació d’Adults de Girona
	250-00970/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el millorament de les llistes d’espera en el sistema sanitari
	250-00971/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’aplicació del règim disciplinari del Cos de Mossos d’Esquadra
	250-00972/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi integral de la xarxa de carreteres de la Generalitat
	250-00973/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la implantació del Registre Unificat de Maltractaments Infantils
	250-00974/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el funcionament del telèfon «Infància respon»
	250-00975/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la instal·lació d’anemòmetres en els vehicles de bombers amb escala extensible
	250-00976/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la lluita contra la malaltia de Parkinson
	250-00977/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la vulneració dels drets de les persones LGBTI a Txetxènia
	250-00978/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la violència intrafamiliar
	250-00979/11
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans per a l’explotació sexual
	250-00980/11
	Presentació: GP SOC

	Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou institut al barri de la Sagrera, de Barcelona
	250-00981/11
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre els museus de Barcelona i el millorament de l’oferta d’exposicions d’art
	250-00982/11
	Presentació: GP Cs



	4. Informació
	4.45. Composició dels òrgans del Parlament
	4.45.14. Comissions específiques d’investigació
	Composició de la Comissió d’Investigació sobre les Actuacions del Govern per a Preparar la Secessió de Catalunya de la Resta d’Espanya
	407-00001/11
	Designació de la presidència


	4.45.30. Distribució de representants en els òrgans
	Composició de la Comissió d’Estudi de l’Emprenedoria i dels Autònoms
	408-00005/11
	modificació de la composició de la Mesa de la comissió


	4.50. Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01. Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 377/XI, sobre les residències geriàtriques emplaçades en zones inundables
	290-00350/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 383/XI, sobre les obres de remodelació, ampliació i millorament dels centres escolars
	290-00356/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 385/XI, sobre l’ampliació de l’oferta educativa de l’Escola Gavà Mar amb dues línies d’ESO
	290-00358/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 386/XI, sobre la revisió de la concessió d’ajuts per als menjadors escolars
	290-00359/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 394/XI, sobre l’increment de la inversió, els recursos humans i la seguretat de la xarxa ferroviària de la província de Tarragona
	290-00366/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 396/XI, sobre les infraestructures viàries a Molins de Rei
	290-00368/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 398/XI, sobre la creació de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat a les Terres de l’Ebre - Priorat
	290-00370/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 399/XI, de rebuig dels projectes d’exploració i explotació d’hidrocarburs a la Mediterrània
	290-00371/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 402/XI, sobre el servei de neteja del litoral de competència municipal
	290-00374/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 403/XI, sobre la regulació de la contaminació odorífera en la llei de qualitat ambiental
	290-00375/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 409/XI, sobre l’ocupació dels habitatges amb protecció oficial de la Torre del Cogoll, de Mataró
	290-00381/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 410/XI, sobre la recuperació dels drets dels treballadors públics
	290-00382/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 413/XI, sobre les garanties legals de les persones grans ingressades
	290-00385/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 


	4.50.02. Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 67/XI, sobre les infraestructures ferroviàries
	390-00067/11
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 110/XI, sobre el nomenament del nou director de TV3
	390-00110/11
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 111/XI, sobre la saturació dels recursos sanitaris i l’impacte en l’accessibilitat
	390-00111/11
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 112/XI, sobre l’educació infantil
	390-00112/11
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 113/XI, sobre l’accés universal a l’educació infantil
	390-00113/11
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 114/XI, sobre la despoblació a les zones rurals
	390-00114/11
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 115/XI, sobre els serveis socials relacionats amb el trastorn de l’espectre autista
	390-00115/11
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 116/XI, sobre la mercantilització de la vida i dels béns i els serveis comuns
	390-00116/11
	Designació de la Comissió competent


	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 Socials i Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el projecte de trasllat del centre d’acollida La Misericòrdia, de Girona, i la petició del Síndic de Greuges d’aturar-
	354-00154/11
	Anul·lació de l’Acord de tenir la sessió informativa


	4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació BarcelonActua davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la tasca que duu a terme aquesta fundació i sobre els problemes que intenten abordar mitjançant el projecte «B
	356-00625/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la federació Entitats Catalanes d’Acció Social davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la renda garantida de ciutadania
	356-00627/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora general de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre els acolliments i les adopcions a Catalunya
	356-00628/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè expliqui la situació de la renda mínima d’inserció
	356-00629/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè expliqui les condicions laborals dels treballadors de residències de gent gran i les propostes de millora
	356-00630/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè expliqui les condicions laborals dels treballadors de residències de gent gran i les propostes de millora
	356-00631/11
	Sol·licitud


	4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el projecte de trasllat del centre d’acollida La Misericòrdia, de Girona, i la petició del Síndic de Greuges d’aturar-lo
	355-00066/11
	Anul·lació de l’Acord de tenir la sessió informativa


	4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença en ponència de Mireia Barba, en representació d’Espigoladors, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	353-00446/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència de Montserrat Argemí, presidenta de la Plataforma Aprofitem els Aliments i voluntària del Rebost de Terrassa, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	353-00447/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència de Toni Massanés, director de la Fundació Alícia, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	353-00449/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència d’una representació de la Unió d’Entitats de Comerç de Catalunya, RetailCat, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
	353-00506/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència d’una representació de la Fecom amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
	353-00509/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència d’una representació de la Regidoria de Comerç i Mercats de l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
	353-00515/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència d’una representació de la Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
	353-00520/11
	Canvi de tramitació

	Compareixença en ponència d’Eusebio Martínez de la Casa, fundador i impulsor de Recircula, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
	353-00521/11
	Substanciació

	Compareixença del secretari d’Hisenda davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a informar sobre el programa Espriu i el balanç del programa Gaudí
	357-00452/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del secretari d’Hisenda davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a informar sobre el sistema informàtic Espriu, els recursos que s’hi han dedicat i el funcionament del sistema anterior Gaudí
	357-00453/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joan Jaume i Oms, president i conseller delegat d’Infraestructures de Catalunya, davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a informar sobre els processos de licitacions d’obres i les actuacions que en deriven
	357-00454/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a informar sobre els treballs relatius a l’anàlisi de la sostenibilitat del deute de la Generalitat, a l’impacte de la possible planificació i execució d’inversions en el d
	357-00455/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a informar sobre l’estat d’endeutament de la Generalitat en data del 31 de març de 2017 i sobre la sol·licitud de finançament del Fons de liquiditat autonòmic acordada en e
	357-00456/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Manuel Díaz Espiñeira, director d’Anàlisi i Investigació de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
	357-00461/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença




