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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 657/XI del Parlament de Catalunya, sobre la prevenció de 
l’abús i l’explotació sexuals
250-00764/11

ADOPCIÓ

Comissió de la Infància, sessió 12, 16.05.2017, DSPC-C 420

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 16 de maig de 2017, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la prevenció de l’abús i l’explotació 
sexuals (tram. 250-00764/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 47671) 
i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 49797).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer una campanya per a donar a conèixer als professionals de dins i de fora 

del sistema de protecció a la infància, als ciutadans en general, als infants i als ado-
lescents el telèfon «Infància respon 116111», per a informar-los que presta atenció 
telefònica gratuïta i permanent per a la prevenció i la detecció de maltractaments 
d’infants i d’adolescents i facilita informació als professionals, i que hi poden recór-
rer per a denunciar situacions d’abús i com a espai d’escolta en situacions familiars 
complexes.

b) Treballar en la prevenció de l’abús i l’explotació amb els nois i noies que viuen 
en entorns institucionals, per mitjà de la figura del delegat contra la victimització, 
amb una atenció especial als infants i als adolescents que es troben en una situació 
potencialment més vulnerable (com ara adolescents no acompanyats, víctimes de 
tràfic i persones amb discapacitat).

c) Convocar amb una periodicitat trimestral el Comitè de Seguiment dels Proto-
cols d’Abusos Sexuals a Menors i donar compte del treball que duu a terme, semes-
tralment, a la Comissió d’Infància del Parlament.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, Eva Martínez Morales; la presidenta de la Comissió,  

Montserrat Palau Vergés

Resolució 658/XI del Parlament de Catalunya, sobre la formació del 
personal sanitari per a la detecció d’abusos sexuals a menors
250-00777/11

ADOPCIÓ

Comissió de la Infància, sessió 12, 16.05.2017, DSPC-C 420

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 16 de maig de 2017, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la formació del personal sanitari 
per a la detecció d’abusos sexuals a menors (tram. 250-00777/11), presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 48479).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Posar en pràctica un programa formatiu per als professionals sanitaris, espe-

cialment per als treballadors de les àrees de pediatria i els que desenvolupen el pro-
grama «Salut i escola».

b) Presentar-li, a la Comissió de la Infància, aquest programa de formació en un 
període màxim de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta resolució.

c) Convocar amb una periodicitat trimestral el Comitè de Seguiment dels Proto-
cols d’Abusos Sexuals a Menors i donar compte del treball que duu a terme, semes-
tralment, a la Comissió d’Infància del Parlament.

d) Valorar, per mitjà del Comitè de Seguiment dels Protocols d’Abusos Sexuals 
a Menors, els protocols que hi ha actualment en l’àmbit sanitari i introduir-hi la for-
mació continuada dels professionals per tal que puguin detectar possibles situacions 
d’abusos sexuals.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, Eva Martínez Morales; la presidenta de la Comissió,  

Montserrat Palau Vergés

Resolució 659/XI del Parlament de Catalunya, sobre la protecció dels 
menors immigrants no acompanyats
250-00785/11

ADOPCIÓ

Comissió de la Infància, sessió 12, 16.05.2017, DSPC-C 420

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 16 de maig de 2017, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la sobreocupació de centres de me-
nors no acompanyats (tram. 250-00785/11), presentada pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 50496) 
i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 52182).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reduir el temps d’espera per als menors immigrants no acompanyats en els 

centres d’acollida, des que s’acaba l’estudi dels casos fins que se’ls assigna el recurs 
més adequat.

b) Garantir als infants i als adolescents immigrants no acompanyats la proposta 
de mesura de protecció més adequada per a llurs necessitats, independentment de 
l’edat que tinguin.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, Eva Martínez Morales; la presidenta de la Comissió,  

Montserrat Palau Vergés
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Resolució 660/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’acolliment 
d’infants refugiats
250-00904/11

ADOPCIÓ

Comissió de la Infància, sessió 12, 16.05.2017, DSPC-C 420

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 16 de maig de 2017, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’acolliment d’infants refugiats (tram. 
250-00904/11), 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) Reclamar al Govern de l’Estat el compliment dels compromisos internacionals 

adquirits en matèria de reubicació i reassentament de refugiats, atenent prioritària-
ment els casos de menors no acompanyats.

b) Habilitar les places necessàries en el sistema de protecció a la infància per a 
menors refugiats no acompanyats provinents de la reubicació o el reassentament, 
fent ús de les seves competències en la matèria.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, Eva Martínez Morales; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Palau Vergés

Resolució 661/XI del Parlament de Catalunya, sobre la prevenció, la 
detecció i la protecció dels menors que pateixen abusos sexuals i 
maltractaments
250-00932/11

ADOPCIÓ

Comissió de la Infància, sessió 12, 16.05.2017, DSPC-C 420

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 16 de maig de 2017, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la prevenció, la detecció i la protec-
ció dels menors que pateixen abusos sexuals i maltractaments (tram. 250-00932/11), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 59226).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar mesures obligatòries de prevenció dels abusos a menors en els cen-

tres escolars i destinar els recursos econòmics necessaris per a formar i especialit-
zar els professionals, incloent-hi la formació dels protocols existents, perquè puguin 
detectar entre els alumnes els senyals d’abús sexual infantil.

b) Destinar recursos econòmics per a formar i especialitzar els professionals dels 
entorns escolar, sanitari, policial i judicial implicats en la prevenció, la detecció i la 
protecció dels menors que pateixen abusos sexuals.

c) Escurçar els processos judicials dels menors, dins les competències de la Ge-
neralitat, per a garantir el benestar psicològic de les víctimes, evitant que els menors 
testifiquin més d’una vegada perquè no hagin de reviure el trauma.

d) Elaborar, en el termini de tres mesos, mesures d’atenció especialitzada i su-
port per als adults que van patir abusos sexuals en la infància o l’adolescència.
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e) Elaborar, en el termini de tres mesos, mesures d’atenció especialitzada i suport 
per a les mares de fills que han patit abusos sexuals en la infància o l’adolescència.

f) Elaborar, en el termini de tres mesos, campanyes de prevenció i sensibilització 
dels abusos sexuals a menors per a conscienciar la societat.

g) Destinar els recursos econòmics necessaris per a dotar línies de subvenció per 
a les entitats que atenen víctimes i supervivents adults d’abusos sexuals en la infàn-
cia i l’adolescència.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, Eva Martínez Morales; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Palau Vergés



BOPC 423
26 de maig de 2017

2.10.25. Propostes de resolució 9 

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

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Territori en la sessió 21, tinguda el 24.05.2017, 
DSPC-C 426.

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

RETIRADA

Retirada en la sessió 21 de la Comissió de Territori, tinguda el 24.05.2017, 
DSPC-C 426.
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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 comerç, serveis i fires
200-00022/11

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

Sol·licitud: GP Cs; GP PPC; GP JS; GP CSP (reg. 60034; 60038; 60122; 60364).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 26.05.2017 al 
29.05.2017).
Finiment del termini: 30.05.2017; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

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

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60410; 60495).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 29.05.2017; 12:00 h.

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 PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60408; 60496).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 29.05.2017; 12:00 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60412; 60499).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 29.05.2017; 12:00 h.
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Proposició de llei de derogació de les multes lingüístiques en l’àmbit 
del consum
202-00058/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 59334; 59389).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 26.05.2017 a l’1.06.2017).
Finiment del termini: 02.06.2017; 12:00 h.

Proposició de llei d’estabilitat pressupostària
202-00059/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 59335; 59390).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 26.05.2017 a l’1.06.2017).
Finiment del termini: 02.06.2017; 12:00 h.
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4. Informació

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant 
el Ple perquè informi sobre els projectes normatius del Govern per 
a donar cobertura jurídica a la secessió de Catalunya i sobre la 
destinació de recursos públics a l’organització d’un referèndum il·legal
361-00008/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 60339).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017.

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el 
Ple perquè informi sobre les informacions aparegudes amb relació a 
l’esborrany de la llei de transitorietat jurídica
361-00009/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 60360).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017.

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge amb la consellera de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre les 
declaracions de Lluís Llach sobre les sancions als funcionaris que no 
acatin les lleis de desconnexió
354-00161/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 17, tinguda el 23.05.2017, DSPC-C 422.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge amb la consellera de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre la 
situació dels edificis d’habitatges del carrer de Victòria Kent, 4, de 
l’Hospitalet de Llobregat
354-00163/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 17, tinguda el 23.05.2017, DSPC-C 422.

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

Compareixença de Daniel Valls, president del Consell Català de 
la Producció Agrària Ecològica, davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació per a explicar les activitats del 
Consell el darrer any
357-00241/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació, tinguda el 23.05.2017, DSPC-C 423.

Compareixença de representants de la Central Sindical Independent 
i de Funcionaris davant la Comissió de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge per a explicar les activitats i les actuacions 
d’aquest sindicat en defensa dels treballadors públics
357-00420/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge, tinguda el 23.05.2017, DSPC-C 422.

Compareixença de Patricia López, periodista de «Público», davant la 
Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00482/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació 
Catalunya, tinguda el 23.05.2017, DSPC-C 424.
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Compareixença de Carlos Enrique Bayo, periodista de «Público», 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00483/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació 
Catalunya, tinguda el 23.05.2017, DSPC-C 424.
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