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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.03. Decrets llei

Resolució 616/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret 
llei 2/2017, del 4 d’abril, pel qual es modifica l’entrada en vigor de 
l’impost sobre begudes ensucrades envasades i s’estableix una regla 
de determinació de la tarifa aplicable de l’impost sobre les estades 
en establiments turístics
203-00009/11

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 34, 26.04.2017, DSPC-P 63

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 26 d’abril de 2017, ha debatut el 
Decret llei 2/2017, del 4 d’abril, pel qual es modifica l’entrada en vigor de l’impost 
sobre begudes ensucrades envasades i s’estableix una regla de determinació de la 
tarifa aplicable de l’impost sobre les estades en establiments turístics (tram. 203-
00009/11), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 155.6 del Reglament, ha d’ésser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 155.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 2/2017, del 4 d’abril, pel qual es modifica l’entrada en vigor de l’impost 
sobre begudes ensucrades envasades i s’estableix una regla de determinació de la 
tarifa aplicable de l’impost sobre les estades en establiments turístics.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2017
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta; Carme For-

cadell i Lluís

1.10. Acords i resolucions

Resolució 569/XI del Parlament de Catalunya, sobre el millorament 
de les comunicacions viàries a Artés
250-00842/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 19, 19.04.2017, DSPC-C 380

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 19 d’abril de 2017, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre el millorament de les comunicacions vià-
ries a Artés (tram. 250-00842/11), presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a revisar i actualitzar, per mitjà del 

Departament de Territori, l’estudi de la reforma de la carretera B-431, des del punt 
quilomètric 0,9 de la carretera BV-4512 fins al punt quilomètric 38,6 de la B-431 
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(enllaç amb la N-141c), i a establir el calendari de les actuacions que cal dur-hi a ter-
me quan hi hagi disponibilitat pressupostària.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2017
El secretari en funcions de la Comissió, Francisco Javier Domínguez Serrano; 

la presidenta de la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 570/XI del Parlament de Catalunya, sobre la protecció de la 
zona des Codolar, de Tossa de Mar, i els àmbits de Pola i Giverola i de 
Salions, de Sant Feliu de Guíxols, i sobre l’avarament a Tossa de Mar
250-00847/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 19, 19.04.2017, DSPC-C 380

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 19 d’abril de 2017, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre la protecció de la zona des Codolar, de 
Tossa de Mar, i els àmbits de Pola i Giverola i de Salions, de Sant Feliu de Guíxols, 
i sobre l’avarament a Tossa de Mar (tram. 250-00847/11), presentada pel Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Estudiar quin és l’instrument urbanístic més adequat per a protegir els valors 

mediambientals i paisatgístics de la zona des Codolar, al terme municipal de Tossa 
de Mar, i els àmbits de Pola i Giverola i de Salions, del municipi de Sant Feliu de 
Guíxols, i, si escau, incorporar tots aquests àmbits al Pla d’espais d’interès natural 
(PEIN) del massís de Cadiretes.

b) Estudiar en el Pla de ports de Catalunya la situació de l’avarament al municipi 
de Tossa de Mar, i mantenir-hi la tipologia actual de fondeig.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2017
El secretari en funcions de la Comissió, Francisco Javier Domínguez Serrano; 

la presidenta de la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 571/XI del Parlament de Catalunya, sobre la redacció d’un 
nou estudi de la variant de Sentmenat i Caldes de Montbui de la 
carretera C-1413a
250-00851/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 19, 19.04.2017, DSPC-C 380

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 19 d’abril de 2017, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre la carretera C-1413 al pas per Caldes de 
Montbui (tram. 250-00851/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 54942).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar la redacció d’un nou estudi 

de la variant de Sentmenat i Caldes de Montbui corresponent a la carretera C-1413a.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2017
El secretari en funcions de la Comissió, Francisco Javier Domínguez Serrano; 

la presidenta de la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 572/XI del Parlament de Catalunya, sobre la carretera 
C-1415b al pas per Santa Eulàlia de Ronçana
250-00852/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 19, 19.04.2017, DSPC-C 380

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 19 d’abril de 2017, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la carretera C-1415b al pas per Santa Eulàlia 
de Ronçana (tram. 250-00852/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 54941).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a analitzar la seguretat viària de la 

carretera C-1415b, al pas per Santa Eulàlia de Ronçana, en la zona d’encreuament 
amb el camí de Caldes de Montbui, punt quilomètric 3,1, i impulsar les actuacions 
de millora d’aquest encreuament que resultin de l’estudi, com ara mesures de reduc-
ció de la velocitat i altres mesures de protecció que es considerin adequades –passos 
de vianants i millora de la il·luminació existent– i permetin l’accés dels vianants en 
condicions de seguretat, valorant expressament si hi cal una rotonda.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2017
El secretari en funcions de la Comissió, Francisco Javier Domínguez Serrano; 

la presidenta de la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 573/XI del Parlament de Catalunya, sobre les 
aglomeracions a la línia S2 dels Ferrocarrils de la Generalitat
250-00853/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 19, 19.04.2017, DSPC-C 380

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 19 d’abril de 2017, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre les aglomeracions a la línia S2 dels Fer-
rocarrils de la Generalitat (tram. 250-00853/11), presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer un estudi sobre les necessitats actuals i futures de la línia S2 dels Ferro-

carrils de la Generalitat de Catalunya.
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b) Adoptar les mesures pertinents per tal d’evitar les aglomeracions en hores 
punta a la línia S2 dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2017
El secretari en funcions de la Comissió, Francisco Javier Domínguez Serrano; 

la presidenta de la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 614/XI del Parlament de Catalunya, sobre la prevenció dels 
accidents de trànsit entre els joves
250-00755/11

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques de Joventut, sessió 8, 26.04.2017, DSPC-C 396

La Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió tinguda el dia 26 d’abril de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la prevenció dels accidents 
de trànsit (tram. 250-00755/11), 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) Fer campanyes específiques dirigides als joves sobre els perills de la conduc-

ció temerària, ja sigui per velocitat excessiva, per distraccions o per consum d’alco-
hol o substàncies tòxiques, amb una avaluació posterior de l’èxit, o la manca d’èxit, 
d’aquestes campanyes.

b) Organitzar jornades als centres educatius en què s’expliquin les conseqüèn-
cies dels accidents d’una manera pedagògica i realista als joves de catorze a divuit 
anys, amb un seguiment posterior dels alumnes per a comprovar si recorden el que 
se’ls ha explicat.

c) Fer campanyes entre els joves sobre la importància de fer servir correctament 
el cinturó de seguretat.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2017
El secretari de la Comissió, Carles Prats i Cot; el president de la Comissió, Joan 

Giner Miguélez

Resolució 615/XI del Parlament de Catalunya, sobre un model català 
de garantia juvenil
250-00962/11

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques de Joventut, sessió 8, 26.04.2017, DSPC-C 396

La Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió tinguda el dia 26 d’abril de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre un model català de garan-
tia juvenil (tram. 250-00962/11), 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) Manifestar al Govern espanyol la necessitat de continuar flexibilitzant requi-

sits per a poder desplegar un model català de garantia juvenil adequat i coherent 
amb el territori i les necessitats dels joves catalans.
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b) Insistir en la necessitat de continuar impulsant el programa de la Garantia Ju-
venil durant els propers anys, atès que els objectius cercats amb aquesta iniciativa 
encara no s’han acomplert.

c) Sol·licitar al Govern espanyol una reunió amb una delegació de la Comissió 
de Polítiques de Joventut del Parlament de Catalunya per a poder fer arribar les de-
mandes i els posicionaments treballats en aquesta comissió entorn de l’aplicació del 
pla de la Garantia Juvenil.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2017
El secretari de la Comissió, Carles Prats i Cot; el president de la Comissió, Joan 

Giner Miguélez

1.15. Mocions

Moció 117/XI del Parlament de Catalunya, sobre la pobresa femenina
302-00136/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 34, 27.04.2017, DSPC-P 64

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 d’abril de 2017, d’acord amb l’ar-
ticle 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la pobresa femenina (tram. 302-00136/11), presentada per la diputada Noemí 
de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 57769), pel Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 57834), pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent (reg. 57853) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 57933).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de constituir, en la Comissió 

d’Afers Socials i Famílies, un grup de treball sobra la feminització de la pobresa, 
per a avançar en polítiques de conciliació del temps social i del temps laboral, de 
corresponsabilitat entre dones i homes, i de reducció de l’escletxa salarial, la des-
ocupació femenina i la precarietat laboral de les dones, en el termini d’un mes a 
comptar de l’aprovació d’aquesta moció.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Crear plans d’incentius a les empreses que fomentin les reduccions de jornada 

per paternitat per a la cura dels fills.
b) Redactar un pla de formació específica d’estudis tècnics que trenquin la rela-

ció negativa entre gènere i tecnologia, fomentant la matriculació de dones en plans 
d’estudis i en estudis universitaris de la branca tècnica, en què llur presència és in-
ferior a la dels homes.

c) Impulsar polítiques actives de prevenció de riscos laborals amb dimensió de 
gènere, per a poder intervenir i garantir la seguretat i la salut de les dones en llur 
lloc de treball.

d) Dissenyar i impulsar, per mitjà del Consell de Relacions Laborals, un segell 
de qualitat com a reconeixement a les empreses que adoptin mesures de conciliació 
eficaces.

e) Fer, dins del Pla per a la igualtat de gènere del sistema educatiu, campanyes de 
sensibilització en centres educatius per a fomentar la corresponsabilitat del treball 
domèstic i de les cures.
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f) Complir íntegrament la Resolució 186/XI del Parlament de Catalunya, sobre 
el desplegament reglamentari de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva 
de dones i homes.

g) Garantir que la Inspecció de Treball, dins de les seves competències, vetlli pel 
compliment de la Llei orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva de 
dones i homes, molt especialment dels articles 43, 45, 46 i 48.

h) Complir íntegrament la lletra b de la Moció 109/XI, sobre el balanç del primer 
any des de l’aprovació de la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya, sobre la 
situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la neces-
sitat d’una resposta institucional.

i) Garantir l’autonomia física de les dones amb accions per a protegir llurs drets 
sexuals i reproductius, en la mesura que la manca de protecció d’aquests drets els 
limita les possibilitats d’accedir a recursos materials i socials, en compliment del 
punt 3.d de la Moció 89/XI, sobre els feminismes.

3. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’atenció a col·lectius específics, per 
a reduir la pobresa i l’exclusió de les dones amb discapacitat, insta el Govern a: 

a) Garantir el dret de les dones i nenes amb discapacitat al ple exercici, sense in-
gerències de cap mena, de llurs drets sexuals i reproductius.

b) Garantir el dret de les dones amb discapacitat a la participació plena i en 
igualtat en el mercat laboral, adoptant mesures específiques d’inclusió laboral que 
incloguin itineraris personalitzats en orientació, formació i requalificació professio-
nals.

c) Fer estudis específics sobre pobresa i exclusió de les dones amb discapacitat en 
diferents contextos, per a poder desenvolupar plans específics adaptats a la realitat.

d) Fomentar l’emprenedoria de les persones amb discapacitat, per mitjà d’un ser-
vei d’assessorament integral.

4. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’atenció a col·lectius específics, per a 
reduir la pobresa, l’exclusió i la marginació de les persones trans, insta el Govern a: 

a) Fer un estudi sobre la realitat sociolaboral del col·lectiu de les persones trans.
b) Elaborar programes específics d’inserció sociolaboral que tinguin en compte 

específicament el col·lectiu de persones trans i que incloguin itineraris personalitzats 
en orientació, formació i requalificació professionals i recursos per a la visibilització 
i denúncia de les discriminacions, d’acord amb el que estableix la Llei 11/2014, del 
10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i in-
tersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

c) Fer una campanya de desestigmatització i no discriminació que elimini els 
prejudicis en la contractació de les persones trans.

4. El Parlament de Catalunya, amb relació a la protecció i inserció laboral de les 
víctimes de la violència de gènere, insta el Govern a: 

a) Elaborar plans específics d’inserció laboral per a víctimes de violència de gè-
nere, que incloguin itineraris personalitzats en orientació, formació i requalificació 
professionals.

b) Desplegar totalment la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a era-
dicar la violència masclista, i dotar-la de prou pressupost per a combatre les agres-
sions sexuals, el tràfic i l’explotació sexual de dones i nenes, la mutilació genital 
femenina i el risc de patir-la, els matrimonis forçats, la violència derivada dels con-
flictes armats i la violència contra els drets sexuals i reproductius.

c) Complir íntegrament la lletra c de la Moció 82/XI, sobre la violència de gè-
nere.

4. El Parlament de Catalunya, per a abordar i reduir la pobresa de les dones mi-
grades, insta el Govern a: 

a) Elaborar programes específics que abordin les discriminacions múltiples que 
pateixen les dones migrades en situació de pobresa a Catalunya, per a erradicar les 
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situacions de desigualtat, explotació i precarització que pateixen en els àmbits labo-
rals i comunitaris.

b) Elaborar, abans que acabi el 2017, una estratègia per a la igualtat efectiva dels 
salaris entre homes i dones, amb la implicació del teixit empresarial, polític i social, 
per tal d’aconseguir que Catalunya arribi al 2020 sense discriminació salarial.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2017
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i 

Lluís

Moció 118/XI del Parlament de Catalunya, sobre la lluita contra l’atur 
i la precarietat laboral
302-00138/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 34, 27.04.2017, DSPC-P 64

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 d’abril de 2017, d’acord amb l’ar-
ticle 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la lluita contra l’atur i la precarietat laboral (tram. 302-00138/11), presentada 
pel diputat Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Consti-
tuent (reg. 57852), pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 57860) i 
pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 57934).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata que la reforma laboral del 2012 ha estat el 

motor del deteriorament i la precarietat dels salaris i les condicions laborals, i també 
de la devaluació de les condicions de seguretat i salut en el treball i de l’increment de  
les desigualtats socials i la pobresa.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar, per mitjà del diàleg social, les mesures necessàries per a combatre 

la precarietat en la contractació.
b) Demanar al Congrés dels Diputats, per mitjà dels procediments pertinents, la 

modificació de l’article 42.1 de l’Estatut dels treballadors, i també les modificacions 
legislatives necessàries per a assegurar que en les subcontractacions sigui aplicable 
a les persones contractades el conveni col·lectiu sectorial de referència, com a mí-
nim, per a garantir el principi «a igual treball, igual salari», independentment de 
l’empresa que contracti el treballador.

c) Donar suport a les campanyes posades en marxa per sindicats i entitats per a 
combatre la precarietat i modificar l’article 42.1 de l’Estatut dels treballadors.

d) Demanar al Congrés dels Diputats, per mitjà dels procediments pertinents, la 
derogació de la reforma laboral del 2012.

e) Iniciar els procediments corresponents per a assegurar que els concursos pú-
blics garanteixen, com a mínim, l’aplicació contractual del conveni sectorial de re-
ferència de l’activitat contractada en qualsevol de les empreses adjudicatàries, espe-
cialment si aquestes són d’empreses multiservei.

f) Posar en pràctica els mecanismes necessaris per a assegurar que en la contrac-
tació d’empreses multiservei per a prestar serveis públics, aquestes apliquen als tre-
balladors el conveni sectorial de referència de l’activitat contractada, com a mínim.
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g) Emprendre accions especialment destinades a combatre la precarietat laboral 
juvenil, tenint en compte els sectors que concentren més perfils joves i les caracte-
rístiques d’aquests llocs de treball.

h) Donar compliment a la Moció 10/XI del Parlament de Catalunya, sobre el dret 
al treball digne i la generació d’ocupació, la Moció 11/XI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’ocupació, i la Moció 27/XI del Parlament de Catalunya, sobre la qualitat 
de l’ocupació, i fer-les efectives en el termini de dos mesos en tots els seus punts, 
entre els quals hi ha els següents: 

– Un informe per a valorar les causes de l’increment de l’accidentalitat produït a 
Catalunya des del 2012.

– Un pla de compliment de les quotes de reserva a favor de les persones amb 
discapacitat.

– Un informe de diagnosi sobre la situació de desigualtat salarial a Catalunya 
entre homes i dones.

– Una avaluació de l’eficiència de les polítiques actives d’ocupació destinades a 
la igualtat de gènere, per tal de proposar accions de futur.

– Un pla d’igualtat retributiva, treballat amb els àmbits social i empresarial, per 
a reduir l’escletxa salarial entre homes i dones.

– Un informe sobre l’estat actual del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
– Presentar un calendari prioritzat amb una selecció de mesures urgents de con-

trol de les activitats de prevenció a les empreses.
– Presentar un pla d’actuació de la Inspecció de Treball de Catalunya amb relació 

a les conductes contràries als drets laborals, incloent específicament en aquest pla 
d’actuació les mesures per controlar la utilització fraudulenta de figures contractuals 
que incrementen la temporalitat i la precarietat en la feina.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2017
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme For-

cadell i Lluís

Moció 119/XI del Parlament de Catalunya, sobre la gestió dels residus
302-00137/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 34, 27.04.2017, DSPC-P 64

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 d’abril de 2017, d’acord amb l’ar-
ticle 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la gestió dels residus (tram. 302-00137/11), presentada per la diputada 
Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (reg. 57717), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 57835), pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 57847), pel Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí (reg. 57903) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57917).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar l’elaboració d’un nou pro-

jecte de llei de prevenció dels residus i per l’ús eficient dels recursos, com una llei 
marc que empari els canvis legislatius necessaris per a avançar cap a una economia 
circular, baixa en carboni i basada en la sostenibilitat, la producció neta, la respon-
sabilitat ampliada del productor i el residu zero.
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2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar garantint l’assessora-
ment tècnic als ajuntaments per a avançar cap a un model de gestió dels residus que 
prioritzi la recollida de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM), amb un 
tractament diferenciat per als grans generadors (sectors de la restauració, el comerç 
alimentari, les escoles, les residències, etc.) i sistemes que promoguin la individua-
lització i descartin l’anonimat. Aquest model s’ha de basar en les mesures següents: 

a) Generalitzar el sistema de recollida de porta a porta als municipis sempre que 
les condicions urbanístiques i socials ho permetin.

b) Separar la recollida comercial i dels grans generadors.
c) Estudiar altres vies d’individualització, com ara contenidors tancats amb sis-

tema d’obertura per targeta o xip.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a millorar progressivament el fi-

nançament de la gestió dels residus recuperant a tots els municipis la taxa d’escom-
braries, a visibilitzar els costos del sistema de gestió per al conjunt dels residus i 
sempre que sigui possible per a cadascuna de les fraccions, a augmentar la transpa-
rència i traçabilitat dels residus i a implantar gradualment sistemes que n’incentivin 
la reducció i recuperació.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar les modificacions legis-
latives necessàries i els mecanismes de fiscalitat ambiental adients per a desenvolu-
par nous sistemes de responsabilitat ampliada del productor, de manera que el cost 
de tota la fracció que no sigui orgànica l’assumeixin els responsables de posar-la al 
mercat (productors i distribuïdors) i s’afavoreixin: 

a) Els criteris de producció neta i l’ecodisseny.
b) Els criteris de comercialització que facilitin la prevenció, la recuperació i la 

reutilització.
c) Altres mesures desincentivadores de productes d’un sol ús i curta durada.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a prioritzar en el Programa gene-

ral de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020, per a assolir 
els objectius fixats i tenint en compte les especificitats territorials, els aspectes se-
güents: 

a) Les actuacions i els pressupostos en l’àmbit de la prevenció i el reciclatge ma-
terial, especialment de la FORM, i no en els tractaments de la fracció resta i de final 
de canonada.

b) L’obertura d’un debat entre el Govern, el món municipal i experts sobre el pa-
per i el futur de la valorització energètica i la incineració a Catalunya, amb la volun-
tat de reduir el pes de la incineració com a tractament finalista, en la línia dels estàn-
dards europeus, i establir un calendari progressiu d’eliminació d’aquest tractament.

c) La creació durant el 2017 d’una comissió de treball sobre la millora de la ges-
tió dels envasos en el marc de l’economia circular, que reuneixi els representants de 
tots els sectors implicats –Generalitat, municipis, empreses envasadores, empreses 
de distribució, consumidors, entitats ambientalistes i d’altres que es puguin consi-
derar– i estudiï i exposi l’eficàcia ambiental, tècnica, econòmica i social de diversos 
mecanismes de gestió, com, entre d’altres, el sistema de dipòsit, devolució i retorn, 
l’impost sobre els envasos i els sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del 
productor, i amb la voluntat d’aplicar-ne les conclusions.

d) Les plantes de compostatge descentralitzades o agrícoles.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a executar el que disposin la resolu-

ció judicial pendent i els estudis d’investigadors i experts independents amb relació 
al procés de descontaminació i restauració de l’abocador de Vacamorta, a Cruïlles.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i 

Lluís
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Moció 120/XI del Parlament de Catalunya, sobre la política lingüística
302-00140/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 34, 27.04.2017, DSPC-P 64

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 d’abril de 2017, d’acord amb l’ar-
ticle 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre llengua i poder (tram. 302-00140/11), presentada per la diputada Mireia Boya 
e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Cons-
tituent, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 57833), pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 57918) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí  
(reg. 57935).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya, en l’àmbit de la justícia, insta el Govern a: 
a) Adoptar les mesures necessàries per tal que en totes les actuacions en què es 

defensin els interessos de la Generalitat, sia per mitjà de professionals en plantilla o 
de professionals que actuïn en el marc d’un servei externalitzat, els lletrats emprin 
el català en les actuacions orals i escrites davant els tribunals de justícia i sol·licitin 
la tramitació dels procediments judicials en català.

b) Actuar en tots els casos en què, tot i haver demanat la tramitació dels procedi-
ments en català, l’Administració de Justícia no hagi atès aquestes peticions.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Equiparar la puntuació de català i occità, aranès a Aran, en tots els concursos 

de provisió de places públiques de l’Administració de Catalunya, d’acord amb l’arti-
cle 6.6 de la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran.

b) Revisar la puntuació de l’occità, aranès a Aran, en les convocatòries dels con-
cursos de provisió de llocs de treball i de promoció del Cos de Mossos d’Esquadra 
per a equiparar-la a la del català.

c) Proveir en occità, aranès a Aran, tots els impresos i formularis electrònics dels 
principals tràmits i peticions d’informació a l’Administració pública per a garantir 
els drets lingüístics dels occitanoparlants.

3. El Parlament de Catalunya, en matèria de garantia del compliment de la po-
lítica lingüística, insta el Govern a analitzar tots els casos de vulneració de drets 
lingüístics i de coacció lingüística en l’àmbit judicial i en l’àmbit d’intervenció dels 
cossos i forces de seguretat de l’Estat a Catalunya per mitjà de l’Oficina de Garanti-
es Lingüístiques, que ha de proposar les vies jurídiques adequades, si escau.

4. El Parlament de Catalunya, en l’àmbit de la sanitat, insta el Govern a: 
a) Garantir l’atenció oral i escrita en català, i en occità a Aran, en els equipa-

ments de salut per part dels professionals sanitaris.
b) Garantir el dret de rebre tots els impresos (volants, documents de consenti-

ment de proves i intervencions, informes mèdics, etc.) en català i en occità.
c) Establir mecanismes de control efectius a fi que aquests drets no es vegin vul-

nerats en els casos en què l’atenció sanitària pública no sigui prestada directament 
per l’Institut Català de la Salut.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer efectius els drets lingüístics 
reconeguts pel Codi de consum de Catalunya amb referència a: 

a) Garantir el dret de les persones consumidores de rebre en català l’atenció tele-
fònica de les empreses multinacionals que ofereixen serveis a Catalunya.

b) Garantir el dret de les persones consumidores de rebre les informacions obli-
gatòries en l’etiquetatge dels productes, com a mínim, en català.
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c) Requerir a les empreses denunciades per no etiquetar en català que compleixin 
llurs obligacions en els terminis que estableix la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del 
Codi de consum de Catalunya.

d) Garantir, mitjançant l’estipulació corresponent en els contractes del sector pú-
blic que els productes, les obres i els serveis que s’adquireixen i s’ofereixen en espais 
de l’Administració de la Generalitat, dels ens locals, de les empreses públiques i de 
les universitats catalanes, inclosos els corresponents a serveis prestats per empreses 
concessionàries, continguin les informacions obligatòries en l’etiquetatge, com a mí-
nim, en català, d’acord amb l’article 30.1 de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política 
lingüística, i el Codi de consum.

6. El Parlament de Catalunya, en matèria de mitjans de comunicació i d’indústria 
cultural, insta el Govern a: 

a) Garantir, pel que fa a les pel·lícules en llengua no catalana que s’estrenen als 
cinemes, prioritzant la concertació amb el sector de distribució i exhibició cinema-
togràfiques, que la distribució i exhibició de pel·lícules en català a les sales arribi a 
un 50% de les projeccions.

b) Garantir que les versions existents en llengua catalana es distribueixin en tots 
els altres suports i canals de distribució.

c) Adoptar les mesures necessàries per a estimular la subtitulació de versions ori-
ginals en català i occità, aranès a Aran.

d) Incentivar preferentment, des del Departament de Cultura, les produccions 
catalanes que es fan en català o occità mitjançant la concessió prioritària de sub-
vencions.

e) Revisar la normativa vigent en matèria de toponímia occitana per a adequar-la 
a la regulació de l’oficialitat de l’occità a Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
la Llei 35/2010 i la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d’Aran, pel que fa 
a l’ús de la toponímia occitana, perquè els mitjans de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals puguin aplicar la toponímia occitana de fora d’Aran de manera 
rigorosa i coherent, tal com ja es fa des de fa anys amb els topònims occitans d’Aran.

f) Augmentar el nombre d’hores d’emissió en occità en la ràdio i la televisió pú-
bliques, siguin o no en desconnexió territorial.

g) Promoure l’augment de la presència del català i l’occità en les plataformes te-
levisives digitals i, en general, en els mitjans privats que emeten a Catalunya, atesa 
l’evident minorització que exerceixen de les dites llengües.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a oferir, per mitjà del Departament 
d’Ensenyament, l’aprenentatge de l’occità, aranès a Aran, com a assignatura optativa 
en tots els centres escolars de secundària on n’hi hagi demanda.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir la tasca del Consorci per a la Normalització Lingüística com a entitat 

territorial de referència en l’ensenyament del català a la població adulta i en l’acolli-
ment lingüístic, perquè executi, coordini, assessori i certifiqui la formació de català 
necessària per a l’arrelament.

b) Reforçar el paper que el Consorci per a la Normalització Lingüística ha tingut 
fins ara i ha de continuar tenint com a ens públic de referència en el territori pel que 
fa a les polítiques de foment del coneixement i ús del català, conjuntament amb els 
ens locals.

c) Garantir la sostenibilitat del Consorci per a la Normalització Lingüística com 
a instrument imprescindible de la política lingüística, amb un nou model de finan-
çament que n’asseguri el manteniment i l’estabilitat i que consideri el finançament 
directe dels recursos humans per part de la Generalitat i la corresponsabilitat de 
l’àmbit local.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2017
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral i la conciliació 
dels professionals sanitaris
300-00156/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 34, tinguda el 26.04.2017, DSPC-P 63.

Interpel·lació al Govern sobre l’emprenedoria juvenil
300-00157/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 34, tinguda el 27.04.2017, DSPC-P 64.

Interpel·lació al Govern sobre el mal ús del diner públic
300-00158/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 34, tinguda el 27.04.2017, DSPC-P 64.

Interpel·lació al Govern sobre l’oferta pública d’ocupació i les 
condicions laborals del personal de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya
300-00159/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 34, tinguda el 27.04.2017, DSPC-P 64.

Interpel·lació al Govern sobre el compliment de l’apartat I.1.2 
«Exigència social de celebració d’un referèndum» de la Resolució 
306/XI, sobre l’orientació política general del Govern
300-00160/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 34, tinguda el 27.04.2017, DSPC-P 64.
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Interpel·lació al Govern sobre el Pla nacional d’urgències
300-00161/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 34, tinguda el 26.04.2017, DSPC-P 63.

Interpel·lació al Govern sobre capitalisme, treball i vida
300-00162/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 34, tinguda el 27.04.2017, DSPC-P 64.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les seves 
actuacions a la província de Tarragona
302-00139/11

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 34, tinguda el 27.04.2017, DSPC-P 64.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les inversions en 
infraestructures
302-00141/11

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 34, tinguda el 27.04.2017, DSPC-P 64.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de l’arquitectura
200-00003/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JS; GP Cs; GP PPC (reg. 57963; 58019; 58111).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.05.2017; 12:00 h.

Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació 
pública
200-00009/11

PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS I GRUPS SOCIALS 

PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 03.04.2017

Propostes d’audiència d’organitzacions i grups socials presentades pels 
grups parlamentaris

GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Xarxa d’Economia 

Solidària amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contrac-
tació pública (352-01300/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma per una 
Fiscalitat Justa amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de con-
tractació pública (352-01301/11)

Proposta d’audiència en ponència de Maite Carol, ex-secretària municipal de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb relació al Projecte de llei de me-
sures urgents en matèria de contractació pública (352-01302/11)

GP de Catalunya Sí que es Pot
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions Obreres 

amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació públi-
ca (352-01303/11)

Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Illa, president de la Taula d’Entitats 
del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures 
urgents en matèria de contractació pública (352-01304/11)

Proposta d’audiència en comissió de Joan Segarra, president de La Confedera-
ció, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació 
pública (352-01305/11)

Proposta d’audiència en comissió de Lluís Torrens, en representació de l’Ajunta-
ment de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de 
contractació pública (352-01306/11)

Proposta d’audiència en comissió de Ramon Vives, president de l’Associació 
Empresarial d’Economia Social, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents 
en matèria de contractació pública (352-01307/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió General de Tre-
balladors amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contrac-
tació pública (352-01308/11)
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GP Socialista
Proposta d’audiència en ponència de Rosa Maria Cadenas, presidenta de l’Asso-

ciació Empresarial d’Economia Social, amb relació al Projecte de llei de mesures 
urgents en matèria de contractació pública (352-01309/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Executius, Directius i Empresaris amb relació al Projecte de llei de mesures ur-
gents en matèria de contractació pública (352-01310/11)

Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Cañete, secretari general de Pimec, 
amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació públi-
ca (352-01311/11)

Proposta d’audiència en ponència d’Ignacio Soto, secretari general de la Fede-
ració de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents 
en matèria de contractació pública (352-01312/11)

Proposta d’audiència en ponència de Petra Saiz Antón, presidenta del Col·legi de 
Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (352-01313/11)

Proposta d’audiència en ponència d’Agustí Cerrillo, catedràtic de dret adminis-
tratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de me-
sures urgents en materia de contractació pública (352-01314/11)

Proposta d’audiència en ponència de Joaquín Tornos, catedràtic de dret admi-
nistratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures 
urgents en matèria de contractació pública (352-01315/11)

Proposta d’audiència en ponència de Venanci Garcia Patiño, coordinador de 
l’Agrupació d’Ambulàncies de Comissions Obreres, amb relació al Projecte de llei 
de mesures urgents en matèria de contractació pública (352-01316/11)

Proposta d’audiència en ponència de Ramon Vilella Lacalle, responsable de 
transport sanitari de la Unió General de Treballadors, amb relació al Projecte de llei 
de mesures urgents en materia de contractació pública (352-01317/11)

Proposta d’audiència en ponència de Francesc Castellana, expert en polítiques 
publiques d’ocupació i exdirector del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública 
(352-01318/11)

GP de Ciutadans
Proposta d’audiència en comissió d’Albert Sánchez Graells, professor de dret i 

expert en contractació pública i prevenció del frau, amb relació al Projecte de llei de 
mesures urgents en matèria de contractació pública (352-01319/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Observatori de Con-
tractació Pública amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de 
contractació pública (352-01320/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Cambra de Conces-
sionaris i Empreses Vinculades al Sector Públic amb relació al Projecte de llei de 
mesures urgents en matèria de contractació pública (352-01321/11)

Proposta d’audiència en comissió d’Anna Comellas, advocada i experta en con-
tractació pública, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de 
contractació pública (352-01322/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Pimec amb relació al 
Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública (352-01323/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Executius, Directius i Empresaris amb relació al Projecte de llei de mesures ur-
gents en matèria de contractació pública (352-01324/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Confederació de Tre-
balladors Autònoms de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures urgents 
en matèria de contractació pública (352-01325/11)
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Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Herrera Anchustegui, de la Univer-
sitat de Bergen (Noruega), amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en ma-
tèria de contractació pública (352-01326/11)

GP de Junts pel Sí
Proposta d’audiència en comissió de Daniel Albalate del Sol, professor de la Uni-

versitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria 
de contractació pública (352-01327/11)

Proposta d’audiència en comissió d’Elisenda Malaret Garcia, catedràtica de dret 
administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de me-
sures urgents en materia de contractació pública (352-01328/11)

Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Illa Garcia, president de la Taula d’En-
titats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesu-
res urgents en matèria de contractació pública (352-01329/11)

Proposta d’audiència en comissió de Joan Sagarra Ferran, president de La Con-
federació, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contrac-
tació pública (352-01330/11)

GP del Partit Popular de Catalunya
Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Castellà Andreu, professor de 

dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
mesures urgents en matèria de contractació pública (352-01334/11)

Proposta d’audiència en comissió de Joaquín Tornos Mas, catedràtic de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria 
de contractació pública (352-01335/11)

Proposta d’audiència en comissió de Victòria Alsina Burgués, professora associ-
ada de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de mesures ur-
gents en matèria de contractació pública (352-01336/11)

Proposta d’audiència en comissió de Carles de Mena Tomé, cap del Servei 
d’e-Contractació i e-Factura i responsable de contractació del Consorci Adminis-
tració Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en 
matèria de contractació pública (352-01337/11)

Proposta d’audiència en comissió 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 materia de contractació pública (352-01338/11)

Proposta d’audiència en comissió de Jaume Amat i Reyero, síndic major de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures 
urgents en matèria de contractació pública (352-01339/11)

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES COMPAREIXENCES PROPOSADES

Comissió d’Economia i Hisenda, 19.04.2017, DSPC-C 382

Compareixences aprovades
Compareixença en ponència d’una representació de la Xarxa d’Economia Soli-

dària amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació 
pública (353-00525/11)

Compareixença en ponència d’una representació de la Plataforma per una Fisca-
litat Justa amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contrac-
tació pública. (353-00526/11)

Compareixença en ponència de Maite Carol, ex-secretària municipal de l’Ajun-
tament de Santa Coloma de Gramenet, amb relació al Projecte de llei de mesures 
urgents en matèria de contractació pública. (353-00527/11)
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Compareixença en ponència d’una representació de Comissions Obreres amb co-
neixements en matèria de contractacions en l’àmbit sanitari amb relació al Projecte 
de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública. (353-00528/11)

Compareixença en ponència d’una representació de la Taula d’Entitats del Ter-
cer Sector Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en 
matèria de contractació pública. (353-00529/11)

Compareixença en ponència d’una representació de La Confederació amb rela-
ció al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública. (353-
00530/11)

Compareixença en ponència de Lluís Torrens, en representació de l’Ajuntament 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de con-
tractació pública. (353-00531/11)

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Empresarial 
d’Economia Social amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de 
contractació pública. (353-00532/11)

Compareixença en ponència d’una representació de la Unió General de Treballa-
dors amb coneixements en matèria de contractacions en l’àmbit sanitari amb rela-
ció al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública. (353-
00533/11)

Compareixença en ponència d’una representació de Pimec amb relació al Pro-
jecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública. (353-00534/11)

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contrac-
tació pública. (353-00535/11)

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi de Secretaris, Inter-
ventors i Tresorers d’Administració Local de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei de mesures urgents en matèria de contractació pública. (353-00536/11)

Compareixença en ponència d’Agustí Cerrillo, catedràtic de dret administratiu 
de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures 
urgents en matèria de contractació pública. (353-00537/11)

Compareixença en ponència en ponència de Joaquín Tornos, catedràtic de dret 
administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de me-
sures urgents en matèria de contractació pública. (353-00538/11)

Compareixença en ponència d’Albert Sánchez Graells, professor de dret i expert 
en contractació pública i prevenció del frau, amb relació al Projecte de llei de mesu-
res urgents en matèria de contractació pública. (353-00539/11)

Compareixença en ponència d’una representació de l’Observatori de Contracta-
ció Pública amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contrac-
tació pública. (353-00540/11)

Compareixença en ponència d’una representació de la Cambra de Concessionaris 
i Empreses Vinculades al Sector Públic amb relació al Projecte de llei de mesures 
urgents en matèria de contractació pública. (353-00541/11)

Compareixença en ponència de Daniel Albalate del Sol, professor de la Univer-
sitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de 
contractació pública. (353-00542/11)

Compareixença en ponència de Carles de Mena Tomé, cap del Servei d’e-Con-
tractació i e-Factura i responsable de contractació del Consorci Administració Ober-
ta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de 
contractació pública. (353-00543/11)

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)
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Compareixences retirades
Proposta d’audiència en comissió d’Elisenda Malaret Garcia, catedràtica de dret 

administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de me-
sures urgents en materia de contractació pública (352-01328/11)

Compareixences rebutjades
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana 

d’Executius, Directius i Empresaris amb relació al Projecte de llei de mesures ur-
gents en matèria de contractació pública (352-01310/11)

Proposta d’audiència en ponència de Francesc Castellana, expert en polítiques 
publiques d’ocupació i exdirector del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública 
(352-01318/11)

Proposta d’audiència en comissió d’Anna Comellas, advocada i experta en con-
tractació pública, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de 
contractació pública (352-01322/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Executius, Directius i Empresaris amb relació al Projecte de llei de mesures ur-
gents en matèria de contractació pública (352-01324/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Confederació de Tre-
balladors Autònoms de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures urgents 
en matèria de contractació pública (352-01325/11)

Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Herrera Anchustegui, de la Univer-
sitat de Bergen (Noruega), amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en ma-
tèria de contractació pública (352-01326/11)

Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Castellà Andreu, professor de 
dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
mesures urgents en matèria de contractació pública (352-01334/11)

Proposta d’audiència en comissió de Victòria Alsina Burgués, professora associ-
ada de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de mesures ur-
gents en matèria de contractació pública (352-01336/11)

Proposta d’audiència en comissió de Jaume Amat i Reyero, síndic major de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures 
urgents en matèria de contractació pública (352-01339/11)

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 19 d’abril de 2017, 
ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei de me-
sures urgents en matèria de contractació pública (tram. 200-00009/11) i les esmenes 
presentades, d’acord amb l’article 118.1 i els concordants del Reglament del Parla-
ment. La Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Germà Bel Queralt

Grup Parlamentari de Ciutadans
Marina Bravo Sobrino

Grup Parlamentari Socialista 
Alícia Romero Llano

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Marc Vidal Pou
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Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Alejandro Fernández Álvarez

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Benet Salellas i Vilar

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2017
El secretari de la Comissió, Josep Maria Forné i Febrer; el president de la Co-

missió, Antoni Castellà i Clavé

Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels 
llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya
200-00024/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JS; GP Cs; GP PPC (reg. 57968; 58020; 58112).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.05.2017; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de 
lluita contra la corrupció
202-00049/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC (reg. 57964; 58113).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.05.2017; 12:00 h.

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00050/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC (reg. 57965; 58114).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.05.2017; 12:00 h.

Proposició de llei de reforma de la Llei del Consell de Garanties 
Estatutàries
202-00051/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP Cs; GP PPC (reg. 57966; 58021; 58115).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.05.2017; 12:00 h.
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Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de 
traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions 
que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
202-00052/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP Cs; GP PPC (reg. 57967; 58022; 58116).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.05.2017; 12:00 h.

3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament

Proposta de reforma del Reglament del Parlament
211-00001/11

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 34, tinguda el 26.04.2017, DSPC-P 63.

REBUIG DE LES ESMENES A LA TOTALITAT PRESENTADES PEL GP CSP; 

GP CS; GP PPC; GP SOC

Rebutjades pel Ple del Parlament en la sessió 34, tinguda el 26.04.2017, DSPC-P 63.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió del Reglament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.04.2017.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
03.05.2017 al 04.05.2017).
Finiment del termini: 05.05.2017; 12:00 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre un servei de menjador sense gluten amb 
garanties de seguretat a les escoles
250-00903/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57780; 57804 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 27.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 57780)

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

1. Assegurar que els centres educatius públics de titularitat del Departament 
d’Ensenyament ofereixin un servei de menjador adient i amb garanties de seguretat 
per als alumnes que mitjançant el certificat mèdic corresponent, acreditin que la in-
gesta de gluten perjudica la seva salut.

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

2. Assegurar que les empreses concessionàries del servei de menjador dels cen-
tres educatius públics de titularitat del Departament d’Ensenyament segueixen els 
protocols que garanteixen un menjador sense gluten segur, amb control dels proce-
diments d’elaboració i de servei del menjar i que el conjunt de professionals vincu-
lats al servei compten amb la formació integral necessària.

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 57804)

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot (1)
D’addició d’un punt 1 bis

1 bis) Garantir, mentre no es pugui assegurar que tots els menjadors dels centres 
escolars de Catalunya ofereixen servei sense gluten amb garanties, que aquests co-
neixen els protocols per evitar la contaminació creuada amb gluten.

Proposta de resolució sobre el reforçament de les competències 
lingüístiques en llengua anglesa
250-00905/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57777 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 27.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 57777)

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

1. Donar compliment als objectius del Marc per al Plurilingüisme aprovat al 
2013, i promoure que els centres del Servei d’Educació de Catalunya imparteixin 
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continguts en llengua estrangera, en funció del context sociolingüístic del centre i 
d’acord amb la seva autonomia.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 3

3. Continuar vetllant per una adequada dotació de professorat d’anglès per tal 
que els centres puguin seguir desenvolupant els seus projectes lingüístics i millorant 
en l’atenció individualitzada de l’alumnat.

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

5. El Parlament insta el Govern a seguir incrementant les places disponibles en 
les Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya, sobretot en les llengües més sol·licita-
des –com és l’anglès–, així com la suficiència d’ajuts d’aquest ensenyament de règim 
especial i no obligatoris, per millorar-ne l’accés.

Proposta de resolució sobre el foment de la matriculació de noies a 
la formació professional
250-00907/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57788 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 27.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 57788)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a combatre els este-
reotips de gènere, que afecten la continuïtat dels estudis, l’elecció d’un ofici i l’orien-
tació de la carrera professional o que provoquen un tracte desfavorable per raó de 
gènere o d’orientació afectiva i sexual.

Proposta de resolució sobre l’Escola Ítaca, de Barcelona
250-00914/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57789 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 27.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 57789)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de refosa dels punts 1, 2 i 3

1. El Parlament de Catalunya valora positivament les diferents actuacions dutes 
a terme per l’adequació dels diferents equipaments, així com de la cuina, del pati i 
de la ventilació del centre.



BOPC 398
2 de maig de 2017

3.10.25. Propostes de resolució 28

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 4

4. Donar marge a la comissió integrada pel Districte de les Corts de Barcelona 
i representants de l’AMPA de l’escola Ítaca, entre d’altres, perquè dirimeixi quin ha 
de ser l’ús de can Rosés quan l’escola Anglesola (que utilitza provisionalment l’es-
pai de can Rosés, que forma part de l’equipament del Districte de les Corts) estigui 
novament habilitat.

Proposta de resolució sobre el foment de la matriculació de noies en 
diversos itineraris de la formació professional
250-00919/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57787 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 27.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 57787)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a combatre els este-
reotips de gènere, que afecten la continuïtat dels estudis, l’elecció d’un ofici i l’orien-
tació de la carrera professional o que provoquen un tracte desfavorable per raó de 
gènere o d’orientació afectiva i sexual.

Proposta de resolució sobre la regulació del procés d’admissió dels 
alumnes en els centres educatius
250-00920/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57779 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 27.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 57779)

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

1. Desplegar en el nou Decret que reguli el procés d’admissió de l’alumnat l’arti-
cle 48.1 de la LEC, per garantir l’impacte positiu d’aquesta mesura sobre els centres 
que concentren una proporció més elevada d’alumnat amb necessitats educatives es-
pecífiques, i coresponsabilitzar els centres del servei educatiu de Catalunya en una 
escolarització equilibrada.

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

2. En l’elaboració del nou Decret que reguli el procés d’admissió de l’alumnat, 
revisar els criteris de puntuació, generals i complementaris a efectes d’afavorir l’es-
colarització equilibrada d’alumnat amb necessitats educatives específiques.
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Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 3

3. Regular en el nou Decret d’admissió mesures destinades tant a evitar com a 
penalitzar el frau en l’acreditació dels criteris de prioritat, com el de proximitat del 
domicili.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació de refosa dels punts 5, 6 i 7

5. Establir mesures i criteris per a afavorir l’escolarització equilibrada de l’alum-
nat amb necessitats educatives específiques, com: 

– Limitar la matrícula durant el curs d’alumnat amb necessitats educatives espe-
cífiques a centres socialment desafavorits.

– Limitar les ampliacions de ràtio quan en altres centres hi ha places vacants.
– Establir reduccions de ràtio més enllà de P3 que permetin atendre necessitats 

d’escolarització d’alumnes amb necessitats educatives específiques.

Proposta de resolució de condemna dels assassinats de trenta-set 
nenes de l’Hogar Seguro Virgen de la Asunción, de Guatemala
250-00927/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57610; 57781 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 27.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 57610)

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya (1)
D’addició al punt 2

1. El Parlament de Catalunya s’uneix a l’afecció per la tràgica mort de les nenes 
de l’Hogar Seguro Virgen de la Asunción de Guatemala i reitera la seva solidaritat 
amb les víctimes, les seves famílies i el poble de Guatemala.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol·licitar al Govern de l’Estat a 
fer les gestions necessàries davant les autoritats guatemalenques per tal d’expressar 
el condol i solidaritat dels catalans, la necessitat d’assegurar la investigació, iden-
tificació de les persones responsables i reparació de les víctimes de l’Hogar Seguro 
Virgen de la Asunción, alhora que millorar els protocols de protecció de la infància.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 57781)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 2

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya 
per tal que demani al Govern espanyol que faci les gestions necessàries davant les 
autoritats guatemalenques per tal d’expressar la necessitat d’assegurar la investiga-
ció, identificació de les persones responsables i reparació de les víctimes de l’Hogar 
Seguro Virgen de la Asunción, alhora que millorar els protocols de protecció de la 
infància.
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3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

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

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 34, tinguda el 26.04.2017, DSPC-P 63.

REBUIG DE L’ESMENA A LA TOTALITAT PRESENTADA PEL GP PPC

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 34, tinguda el 26.04.2017, DSPC-P 63.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.01.2017.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 03.05.2017 al 09.05.2017).
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració del Parlament de Catalunya de condemna del genocidi del 
poble yazidita i d’altres minories per Estat Islàmic
401-00025/11

LECTURA EN EL PLE

Sessió 34, 26.04.2017, DSPC-P 63

Després d’haver proclamat el Califat en territori de Síria i de l’Iraq, l’anomenat 
Estat Islàmic hi ha imposat la seva interpretació extremista de la xaria, hi perse-
gueix les minories religioses i les expulsa perquè les considera infidels, i hi duu a 
terme execucions públiques i decapitacions massives de persones que es neguen a 
convertir-se a l’Islam.

Aquestes persecucions afecten les minories ètniques i religioses presents a la 
zona, com els cristians, els musulmans xiïtes i la minoria yazidita, una religió mi-
noritària que es remunta a l’any 2000 aC i que té els seus orígens en el zoroastrisme.

La comunitat yazidita, a més, és objecte d’assetjament i persecucions per motius 
religiosos fins i tot en els camps de refugiats de Grècia, fins al punt que els seus 
membres es veuen obligats a allotjar-se en espais separats de la resta.

El Parlament de Catalunya condemna el genocidi del poble yazidita i d’altres 
minories religioses, com els cristians i els musulmans xiïtes, per part de l’organit-
zació Estat islàmic. Així mateix, condemna la violència i les atrocitats comeses per 
aquesta organització contra les minories religioses, les dones, els infants, les perso-
nes pertanyents al col·lectiu LGTB i totes les que no subscriuen el seu ideari.

El Parlament de Catalunya constata la vulnerabilitat d’aquests grups als mateixos 
camps on haurien de trobar refugi i expressa la seva disposició a donar-los prioritat 
en cas d’una eventual acollida de refugiats.

Finalment, el Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a la llibertat reli-
giosa arreu del món.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2017

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença de Ruben Suriñach Padilla, membre de 
la Xarxa d’Economia Solidària, davant la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies perquè informi sobre l’economia col·laborativa
356-00632/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 57406).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 26.04.2017.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
	1.01. Lleis i altres normes
	1.01.03. Decrets llei
	Resolució 616/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 2/2017, del 4 d’abril, pel qual es modifica l’entrada en vigor de l’impost sobre begudes ensucrades envasades i s’estableix una regla de determinació de la tarifa aplicable de l’imp
	203-00009/11
	Adopció


	1.10. Acords i resolucions
	Resolució 569/XI del Parlament de Catalunya, sobre el millorament de les comunicacions viàries a Artés
	250-00842/11
	Adopció

	Resolució 570/XI del Parlament de Catalunya, sobre la protecció de la zona des Codolar, de Tossa de Mar, i els àmbits de Pola i Giverola i de Salions, de Sant Feliu de Guíxols, i sobre l’avarament a Tossa de Mar
	250-00847/11
	Adopció

	Resolució 571/XI del Parlament de Catalunya, sobre la redacció d’un nou estudi de la variant de Sentmenat i Caldes de Montbui de la carretera C-1413a
	250-00851/11
	Adopció

	Resolució 572/XI del Parlament de Catalunya, sobre la carretera C-1415b al pas per Santa Eulàlia de Ronçana
	250-00852/11
	Adopció

	Resolució 573/XI del Parlament de Catalunya, sobre les aglomeracions a la línia S2 dels Ferrocarrils de la Generalitat
	250-00853/11
	Adopció

	Resolució 614/XI del Parlament de Catalunya, sobre la prevenció dels accidents de trànsit entre els joves
	250-00755/11
	Adopció

	Resolució 615/XI del Parlament de Catalunya, sobre un model català de garantia juvenil
	250-00962/11
	Adopció


	1.15. Mocions
	Moció 117/XI del Parlament de Catalunya, sobre la pobresa femenina
	302-00136/11
	Aprovació

	Moció 118/XI del Parlament de Catalunya, sobre la lluita contra l’atur i la precarietat laboral
	302-00138/11
	Aprovació

	Moció 119/XI del Parlament de Catalunya, sobre la gestió dels residus
	302-00137/11
	Aprovació

	Moció 120/XI del Parlament de Catalunya, sobre la política lingüística
	302-00140/11
	Aprovació


	1.20. Interpel·lacions
	Interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral i la conciliació dels professionals sanitaris
	300-00156/11
	Substanciació

	Interpel·lació al Govern sobre l’emprenedoria juvenil
	300-00157/11
	Substanciació

	Interpel·lació al Govern sobre el mal ús del diner públic
	300-00158/11
	Substanciació

	Interpel·lació al Govern sobre l’oferta pública d’ocupació i les condicions laborals del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
	300-00159/11
	Substanciació

	Interpel·lació al Govern sobre el compliment de l’apartat I.1.2 «Exigència social de celebració d’un referèndum» de la Resolució 306/XI, sobre l’orientació política general del Govern
	300-00160/11
	Substanciació

	Interpel·lació al Govern sobre el Pla nacional d’urgències
	300-00161/11
	Substanciació

	Interpel·lació al Govern sobre capitalisme, treball i vida
	300-00162/11
	Substanciació



	2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a la província de Tarragona
	302-00139/11
	Rebuig

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les inversions en infraestructures
	302-00141/11
	Rebuig



	3. Tramitacions en curs
	3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
	3.01.01. Projectes de llei
	Projecte de llei de l’arquitectura
	200-00003/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat

	Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
	200-00009/11
	Propostes d’audiència d’organitzacions i grups socials presentades pels grups parlamentaris
	Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades
	Ponència per a elaborar l’Informe

	Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya
	200-00024/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat


	3.01.02. Proposicions de llei
	Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció
	202-00049/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

	Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	202-00050/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

	Proposició de llei de reforma de la Llei del Consell de Garanties Estatutàries
	202-00051/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

	Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
	202-00052/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat


	3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament
	Proposta de reforma del Reglament del Parlament
	211-00001/11
	Debat de totalitat
	Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades pel GP CSP; GP Cs; GP PPC; GP SOC
	Tramesa a la Comissió
	Termini per a proposar compareixences


	3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.25. Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre un servei de menjador sense gluten amb garanties de seguretat a les escoles
	250-00903/11
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre el reforçament de les competències lingüístiques en llengua anglesa
	250-00905/11
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre el foment de la matriculació de noies a la formació professional
	250-00907/11
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre l’Escola Ítaca, de Barcelona
	250-00914/11
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre el foment de la matriculació de noies en diversos itineraris de la formació professional
	250-00919/11
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre la regulació del procés d’admissió dels alumnes en els centres educatius
	250-00920/11
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució de condemna dels assassinats de trenta-set nenes de l’Hogar Seguro Virgen de la Asunción, de Guatemala
	250-00927/11
	Esmenes presentades


	3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi
	270-00005/11
	Debat de totalitat
	Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel GP PPC
	Tramesa a la Comissió
	Termini per a proposar compareixences



	4. Informació
	4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
	Declaració del Parlament de Catalunya de condemna del genocidi del poble yazidita i d’altres minories per Estat Islàmic
	401-00025/11
	Lectura en el Ple


	4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
	4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
	Sol·licitud de compareixença de Ruben Suriñach Padilla, membre de la Xarxa d’Economia Solidària, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre l’economia col·laborativa
	356-00632/11
	Sol·licitud






