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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic 
i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments 
comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements 
radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions 
de diòxid de carboni
200-00020/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 368)

En el BOPC 368, a la pàgina 72
On hi diu: 
«6. Es modifica l’article 20.1-4 de la Llei de taxes i preus públics, que resta 

redactat de la manera següent: 
“La quota per cada fet imposable establert per l’article 20.1-1 és: 
“1. Fet imposable 1: 220,20 euros.
”2. Fet imposable 2: 37,70 euros.
”3. Fet imposable 3: 
”3.1. Per fitxa d’acceptació de residus: 55,85 euros.
”3.2. Per full de seguiment: 3,55 euros.
”3.3. Per full de seguiment itinerant: 3,55 euros.
“3.4. Per full d’importació d’expedició de transports transfronterers de residus: 

100,85 euros.
”3.5. Per justificant de recepció de residus: 1,20 euros per full unitari.
”4. Quan els fets imposables a què fa referència l’apartat 3 de l’article 20.1-1 es 

tramiten per mitjans electrònics, s’aplica una bonificació del 60% de la quota que 
correspongui segons els apartats anteriors”.»

Hi ha de dir: 
«6. Es deroga l’apartat 4 de l’article 20.1-4 de la Llei de taxes i preus públics.
»7. Es modifica l’apartat 5 de l’article 20.1-4 de la Llei de taxes i preus públics, 

que resta redactat de la manera següent: 
“5. Quan els fets imposables a què fa referència l’apartat 3 de l’article 20.1-1 es 

tramiten per mitjans electrònics, s’aplica una bonificació del 60% de la quota que 
correspongui segons els apartats anteriors”.»

N. de la r.: Aquesta correcció d’errades substitueix la publicada amb relació a aquest 
mateix precepte en el BOPC 446, pàgina 14.
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1.01.03. Decrets llei

Resolució 766/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret 
llei 3/2017, del 27 de juny, de mesures urgents per a la celebració 
d’eleccions a les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i 
navegació de Catalunya i constitució dels seus òrgans de govern
203-00010/11

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 39, 13.07.2017, DSPC-P 74

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 13 de juliol de 2017, ha debatut el 
Decret llei 3/2017, del 27 de juny, de mesures urgents per a la celebració d’eleccions 
a les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i cons-
titució dels seus òrgans de govern (tram. 203-00010/11), i ha aprovat la resolució 
següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 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 3/2017, del 27 de juny, de mesures urgents per a la celebració d’eleccions a 
les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i consti-
tució dels seus òrgans de govern.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2017
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

1.10. Acords i resolucions

Resolució 754/XI del Parlament de Catalunya, sobre la condemna de 
l’assassinat de l’activista mexicà Isidro Baldenegro López
250-00799/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 28, 

06.07.2017, DSPC-C 487

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transpa-
rència, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 2017, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la condemna de l’assassinat de l’activista mexicà Isidro Baldene-
gro López (tram. 250-00799/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 
53565).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Expressar al Govern de Mèxic la seva preocupació per la situació de vulnera-

bilitat dels drets humans en aquell país. En aquest sentit, manifesta la seva condem-
na per la mort del líder indígena Isidro Baldenegro i per la d’altres activistes socials, 
i l’exhorta a fer una investigació rigorosa sobre aquests crims.
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b) Dur a terme, per mitjà de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupa-
ment, tasques significatives de cooperació amb els defensors dels drets humans, i 
també de protecció, tant a Mèxic com als altres països centreamericans.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2017
La secretària de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà; la vicepresidenta de 

la Comissió, Marina Bravo Sobrino

1.15. Mocions

Moció 144/XI del Parlament de Catalunya, sobre una escola de 
qualitat i la igualtat d’oportunitats
302-00168/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 39, 13.07.2017, DSPC-P 74

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de juliol de 2017, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre una escola de qualitat i la igualtat d’oportunitats (tram. 302-00168/11), 
presentada per la diputada Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 65410), pel 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 65453) i pel Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí (reg. 65567).

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

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer un estudi i un informe de la situació actual d’habitabilitat de les aules dels 

centres educatius, per a saber els centres que tenen una climatització i una ventilació 
adequades i els que encara tenen amiant.

b) Garantir que els espais escolars a l’aire lliure tenen prou zones d’ombra per a 
donar-hi cabuda a l’alumnat durant l’hora d’esbarjo.

c) Incorporar en el pla d’actuacions del Departament d’Ensenyament, una vegada 
hagi finalitzat l’estudi a què fa referència la lletra a, les mesures prioritàries amb re-
lació a la climatització i la ventilació dels centres, atenent a criteris de sostenibilitat.

d) Treure l’amiant de tots els centres escolars en un període màxim de sis anys.
e) Donar compliment a les lletres b i c de la Moció 56/XI del Parlament de Ca-

talunya, sobre la programació del curs escolar, per a poder eliminar el problema es-
tructural dels barracons a Catalunya.

f) Augmentar el nombre de centres escolars que obren durant l’estiu per a oferir 
activitats de lleure, i també dels que obren el menjador, i incrementar la partida des-
tinada a ajuts per a participar en aquestes activitats.

g) Garantir la plena inclusivitat de les activitats de lleure educatiu, com ara els 
casals d’estiu o les colònies, reforçant la dotació de personal especialitzat per a aten-
dre adequadament l’alumnat amb necessitats educatives específiques, i atorgar be-
ques a les famílies amb fills que, per llurs característiques especials, no poden gau-
dir de casals d’estiu ni colònies ordinàries.

h) Garantir que tots els centres docents d’educació primària i secundària obliga-
tòria de la xarxa pública que ho desitgin, en el marc de llur autonomia, tindran dret 
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a establir un sistema de préstec gratuït de llibres de text que sigui una alternativa 
efectiva a l’adquisició privada dels llibres.

i) Mantenir el programari (software) i la infraestructura necessaris perquè els 
centres docents puguin oferir el servei de préstec de llibres de text, d’acord amb el 
principi de transparència.

j) Publicar un protocol d’actuació en cas d’onada de calor destinat específicament 
als centres educatius de Catalunya.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2017
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 145/XI del Parlament de Catalunya, sobre la segregació 
escolar
302-00173/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 39, 13.07.2017, DSPC-P 74

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de juliol de 2017, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la segregació escolar (tram. 302-00173/11), presentada pel diputat Car-
les Riera Albert, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
es Pot (reg. 65452), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 65511) i pel Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí (reg. 65568).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya valora positivament l’inici dels treballs del Govern 

per a posar en marxa l’Observatori de l’Equitat, com a instrument de consulta, ex-
cel·lència, anàlisi, recerca i informació en equitat i igualtat d’oportunitats, que ha de 
contribuir a la planificació, el millorament i l’impuls dels programes contra la segre-
gació escolar. Correspon a aquest organisme tècnic elaborar una estratègia rigorosa 
per a augmentar el nivell del sistema educatiu i l’equitat educativa i per a reduir la 
segregació escolar, estratègia que ha de liderar el Departament d’Ensenyament amb 
el màxim consens social. L’Observatori de l’Equitat s’ha de crear sense demora per 
mitjà d’un decret.

2. El Parlament de Catalunya, per tal de revertir els processos de segregació es-
colar i contribuir així a reduir la segregació social, insta el Govern a: 

a) Actualitzar el mapa escolar –establert per l’article 8.2 de la Llei 12/2009, 
d’educació–, incloent-hi els ensenyaments postobligatoris, com a instrument de pla-
nificació de les places escolars i d’una zonificació equilibrada amb la participació 
dels municipis, de la comunitat educativa i de les comissions de garanties.

b) Elaborar previsions d’escolarització, per a cinc i deu anys, i decidir l’obertura 
de grups o línies en funció de l’escolarització equilibrada i prioritzant en la preins-
cripció la conservació de línies públiques en cas de tancament de grups per insufi-
ciència d’alumnes.

c) Promoure i potenciar les oficines municipals d’escolarització (OME) per a 
planificar i distribuir la demanda d’escolarització en el territori corresponent i per a 
oferir una informació acurada sobre els drets d’elecció de centre que tenen les famí-
lies i sobre la garantia de gratuïtat que tenen en l’accés a centres concertats i públics, 
a partir del proper procés de preinscripció
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d) Impulsar polítiques d’innovació social i educativa en els seixanta barris que 
acumulen més vulnerabilitat i necessitats socials, de manera coordinada amb els 
municipis i els programes interdepartamentals –com els dels departaments de Salut, 
de Treball i Afers Socials, de Cultura i de Territori, entre d’altres–, assajant noves 
experiències pilot, com els districtes educatius preferents, en lloc d’individualitzar i 
etiquetar les escoles com a centres d’alta complexitat.

e) Elaborar un estudi sobre els efectes de la gentrificació residencial en els pro-
cessos de segregació escolar, que inclogui la planificació de mesures per a rever-
tir-los en un termini de cinc anys.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2017
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i 

Lluís

Moció 146/XI del Parlament de Catalunya, sobre la qualitat de l’aire
302-00169/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 39, 13.07.2017, DSPC-P 74

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de juliol de 2017, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la qualitat de l’aire (tram. 302-00169/11), presentada pel diputat Jordi 
Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 
65384), pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 65450), pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans (reg. 65513), pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 65570) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 65580).

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

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aprovar abans que s’acabi el 2017, d’acord amb la resta d’administracions pú-

bliques, el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de pro-
tecció especial, horitzó 2025, per tal d’adequar els nivells de la qualitat de l’aire als 
que determina la legislació europea, i presentar-li en el termini d’un any un projecte 
de llei de qualitat de l’aire.

b) Adequar els protocols d’actuació en cas d’avís preventiu o episodi de contami-
nació atmosfèrica a la realitat urbana de cada àmbit territorial més enllà de la deli-
mitació a les zones de protecció especial.

c) Incorporar en el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zo-
nes de protecció especial una estratègia per a reduir l’ozó troposfèric a la comarca 
d’Osona.

d) Procedir en el termini de tres anys a l’automatització de les dades que propor-
cionen les estacions de mesurament de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Con-
taminació Atmosfèrica, i prioritàriament a l’àrea d’especial de protecció de l’ambi-
ent atmosfèric del Camp de Tarragona, proporcionant dades horàries d’ozó, diòxid 
de nitrogen i PM10 i, específicament, dels altres contaminants que sigui de relleu 
recollir d’acord amb la situació específica de l’estació de control.

e) Aprovar abans que s’acabi el 2017 el Reglament de la Llei de finançament del 
sistema de transport públic de Catalunya.
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f) Elaborar i presentar en el termini de sis mesos una nova planificació d’apar-
caments de dissuasió (park and rides) adaptada a aquesta nova delimitació, amb la 
funció específica d’afavorir la complementarietat del vehicle privat fora de les zo-
nes de protecció especial de l’ambient atmosfèric amb el transport públic per a ac-
cedir-hi. Aquests aparcaments han de tenir fàcil accés des de les principals vies de 
comunicació i permetre un intercanvi ràpid del vehicle particular al ferrocarril o als 
serveis de bus ràpid.

g) Actualitzar els inventaris d’emissions de contaminants atmosfèrics a Catalu-
nya incorporant en les emissions del transport marítim les emissions provinents del 
port de Tarragona i dels quaranta-cinc ports de titularitat autonòmica adequant els 
escenaris de futur tendencials i del Pla a l’horitzó 2020.

h) Instar les parts a buscar els punts d’acord, i tenir un paper més actiu per a re-
soldre el conflicte laboral que afecta el transport metropolità de Barcelona, que afec-
ta la mobilitat dels usuaris del transport públic.

i) Actuar urgentment en el cas de contaminació per partícules de pols negra als 
Pallaresos i la Secuita per a determinar-ne l’origen i la toxicitat, i reclamar els res-
ponsables del focus emissor a aplicar immediatament les mesures preventives que 
siguin necessàries.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2017
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme For-

cadell i Lluís

Moció 147/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’Agència Tributària 
de Catalunya
302-00170/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 39, 13.07.2017, DSPC-P 

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de juliol de 2017, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’Agència Tributària de Catalunya (tram. 302-00170/11), presentada per la 
diputada Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Cons-
tituent (reg. 65421), pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 65451), 
pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 65460) i pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 65569).

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

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Publicar al web que correspongui, seguint les indicacions de l’article 9.1.e de 

la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern, les convocatòries i els resultats de cada una de les fases dels processos 
selectius de provisió i promoció del personal convocats per l’Agència Tributària de 
Catalunya, i fer pública la relació de les persones que hi han participat i la de les que 
han superat el procés selectiu, amb la puntuació final de cada candidat.

b) Negociar amb els representants legals del personal i les organitzacions sindi-
cals els aspectes del procés de desplegament de l’Agència Tributària de Catalunya 
que afectin les condicions de treball dels treballadors, d’acord amb la normativa 
aplicable i els criteris de la Direcció General de la Funció Pública.
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c) Garantir que les persones que accedeixin a les places d’interins convocades 
per l’Agència Tributària de Catalunya puguin presentar-se a les convocatòries poste-
riors per a proveir definitivament les places, sempre que compleixin els requisits es-
tablerts per la normativa vigent en matèria de funció pública.

d) Informar, abans del 31 d’agost, tant els ciutadans com tots els col·lectius de 
professionals que treballen en l’àmbit de la fiscalitat, del canvi en la gestió dels im-
postos cedits i de la nova estructura territorial.

e) Garantir que l’1 de setembre de 2017 l’Agència Tributària de Catalunya esti-
gui preparada per a assumir les tasques que actualment desenvolupen les oficines 
liquidadores dels registradors de la propietat: la gestió dels impostos cedits i propis.

f) Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, durant el mes de novembre, un 
informe sobre el funcionament durant els mesos de setembre, octubre i novembre de 
les noves tasques assumides per l’Agència Tributària de Catalunya amb relació a la 
gestió dels impostos cedits. L’informe ha de contenir la informació següent: 

1r. El nombre d’oficines obertes i el personal adscrit a cada oficina.
2n. El nombre d’autoliquidacions presentades.
3r. El nombre d’assessoraments fets.
4t. Les consultes telefòniques fetes.
g) Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, durant el mes d’octubre, un in-

forme sobre els expedients digitalitzats de l’1 de gener al 30 de setembre i sobre els 
expedients pendents de digitalitzar, i també informar, en el cas que n’hi hagi, sobre 
el procés i el calendari per a resoldre aquesta situació.

h) Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, durant el mes d’octubre, un in-
forme sobre qui i de quina manera farà les tasques d’assessorament dels contribuents 
amb relació als impostos cedits que, des de l’1 de setembre, gestionarà l’Agència 
Tributària de Catalunya.

i) Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, durant el mes d’octubre, un 
informe sobre el calendari d’implantació de l’obligatorietat dels contribuents de pre-
sentar de manera telemàtica les autoliquidacions dels impostos cedits i els mecanis-
mes per a garantir el funcionament del programa informàtic, i sobre l’assessorament 
i acompanyament dels treballadors de l’Agència Tributària de Catalunya a tots els 
contribuents per a fer l’autoliquidació de manera telemàtica.

j) Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, durant el mes de novembre, un 
informe sobre la voluntat i els plans del Govern amb relació al futur de l’Agència 
Tributària de Catalunya, un cop hagi esgotat el marc que estableix l’autogovern amb 
relació a la gestió tributària.

k) Respectar el principi de seguretat jurídica i garantir l’estabilitat i la claredat 
normativa en l’àmbit tributari, per tal de no provocar dubtes en els ciutadans i les 
empreses pel que fa a llur actuació.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i 

Lluís
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Moció 148/XI del Parlament de Catalunya, sobre el control de plagues 
als conreus
302-00171/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 39, 13.07.2017, DSPC-P 74

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de juliol de 2017, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el control de plagues als conreus (tram. 302-00171/11), presentada per la 
diputada Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 65411), pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 65512), pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí 
(reg. 65571) i pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 65579).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya, amb l’objectiu d’erradicar i contenir la propagació 

del cargol poma, insta el Govern a: 
a) Intensificar els mecanismes de control de la plaga acordats en el marc de la 

Comissió de seguiment del cargol poma al delta de l’Ebre liderant les actuacions 
pròpies i fent el seguiment de les que correspongui dur a terme als altres agents im-
plicats, per tal de garantir que s’apliquin els millors criteris tècnics en temps i forma.

b) Reforçar la comunicació permanent amb totes les administracions per tal de 
millorar el control de la plaga en l’àmbit del riu Ebre, i especialment coordinar les 
actuacions amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre amb l’objectiu d’evitar la 
propagació del cargol poma a altres zones de Catalunya i de la resta de l’Estat, i, en 
aquest sentit, sol·licitar al Govern de l’Estat l’aclariment de les competències de les 
administracions al riu Ebre.

c) Continuar impulsant les campanyes de sensibilització en el territori i aug-
mentar quan calgui la difusió de fulls i panells informatius, jornades informatives i 
publicitat als mitjans de comunicació de les Terres de l’Ebre, en què s’expliquin els 
riscos d’aquesta espècie depredadora als ebrencs i visitants de la zona, i també con-
tinuar fent jornades de formació destinades als professionals agraris.

d) Garantir que els tractaments i productes utilitzats per a erradicar el cargol 
poma no generen problemes, o els mínims possibles, i que es preservi tota la bio-
diversitat del delta de l’Ebre i la producció agrícola, ramadera i aqüícola, inclosa la 
producció de mol·luscos del delta.

e) Continuar invertint en recerca, desenvolupament i innovació, per mitjà dels 
centres universitaris i de recerca públics, per a cercar el tractament més eficaç pos-
sible i amb els mínims efectes adversos per al medi ambient i per als productors del 
territori.

f) Coordinar amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i els agents implicats 
les actuacions de lluita contra la recent contaminació per cargol poma a Miravet, 
amb l’objectiu d’evitar que les postes puguin escampar-se.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació al finançament de les actuacions ne-
cessàries per a erradicar la plaga del cargol poma, insta el Govern a: 

a) Informar els beneficiaris, abans d’acabar l’estiu del 2017, de les resolucions de 
concessió dels ajuts d’acord amb l’Ordre ARP/132/2017, del 21 de juny, per la qual 
s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a subvencionar la compra de pro-
ductes fitosanitaris a base de saponines en la lluita contra el cargol poma en el delta 
de l’Ebre, efectuada entre l’1 de juny de 2015 i el 31 de maig 2016, i fer-ne el paga-
ment amb caràcter d’urgència, com a màxim, abans de finalitzar l’any.
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b) Mantenir el compromís de finançament i millorar-ho, si la situació ho reque-
reix per urgència, per a les actuacions de lluita contra el cargol poma en els pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya per al 2018, en el marc de la mesura de coope-
ració del Programa de desenvolupament rural 2014-2020, i continuar treballant per 
a aconseguir el màxim de cofinançament possible i assegurant la màxima eficiència 
i transparència en l’ús dels recursos públics i la justificació d’aquests.

3. El Parlament de Catalunya, per a millorar la transparència en la gestió, insta 
el Govern a: 

a) Informar-lo, al final de la collita de l’arròs d’aquest 2017, de les conclusions 
de l’estudi sobre els efectes de la salinització en els cultius d’arròs, en el sòl i en les 
infraestructures, basades en les dades recollides fins avui que han estat valorades 
pel Grup d’Experts sobre els efectes dels tractaments amb aigua de mar per a l’erra-
dicació del cargol poma al delta de l’Ebre.

b) Informar-lo, al final de la collita de l’arròs, de les conclusions de l’informe 
elaborat pel Grup d’Experts –i presentat a Amposta el passat 30 de maig– sobre els 
efectes dels tractaments amb aigua de mar, i informar-lo també de qui va encarregar 
l’estudi, amb quins criteris es va escollir els experts, qui l’ha supervisat, quin cost 
ha tingut i qui l’ha sufragat.

c) Informar-lo, en el termini màxim d’un mes a partir de l’aprovació d’aquesta 
resolució, tenint en compte els estudis fets amb relació a les badies del Fangar i dels 
Alfacs, de les mesures que es poden adoptar a mantenir la qualitat de l’aigua de les 
badies i assegurar així la viabilitat dels vivers de musclos, ostres i cloïsses i conser-
var-ne la biodiversitat.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2017
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 149/XI del Parlament de Catalunya, sobre la situació de les 
residències de gent gran
302-00172/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 39, 13.07.2017, DSPC-P 74

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de juliol de 2017, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació de les residències de gent gran (tram. 302-00172/11), presen-
tada per la diputada Marta Ribas Frías (CSP) i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 65383), 
pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 65412), pel Grup Parlamentari de Ciutadans 
(reg. 65510) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 65573).

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

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Disposar d’uns nous plecs que permetin de convocar, durant el mes de juliol 

de 2017, un nou concurs per a l’any 2018 a les cinc residències públiques gestiona-
des per la unió temporal d’empreses Ingesan-Asproseat amb les ràtios de personal 
gericultor adequades a la situació real de la gent gran.

b) Obligar la unió temporal d’empreses Ingesan-Asproseat, mentre no s’adjudica 
el nou concurs a les cinc residències públiques, a resoldre de manera immediata to-
tes les deficiències denunciades pels familiars, amb les mesures següents: 
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1a. Augmentar el nombre de gericultors d’acord amb la referència de ràtio 1 a 10 
que hi havia abans d’aplicar reduccions de personal d’atenció directa en el contracte 
vigent.

2a. Garantir uns nivells adequats de neteja, material, qualitat alimentària, aten-
ció mèdica i substitució del personal en cas de vacances, absències o altres circums-
tàncies similars.

c) Adoptar, en el marc de l’actualització de la Cartera de serveis socials, conge-
lada des del 2010, les mesures següents: 

1a. Iniciar un procés de revisió de les ràtios de personal, especialment d’atenció 
directa, que han de complir els centres residencials d’atenció a les persones grans i 
centres de dia de finançament públic, especialment pel que fa a cobertura de perso-
nal i a les seves condicions professionals i laborals.

2a. Millorar les tarifes públiques dels serveis d’atenció a persones grans, amb la 
incorporació de clàusules que condicionin que com a mínim un 60% d’aquest incre-
ment es destina a millorar el salari dels treballadores, especialment dels que tenen 
els salaris més baixos, i que la resta de l’increment es destina únicament a millorar 
el servei que es presta als usuaris.

3a. Suspendre l’acord de flexibilització de ràtios signat entre l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials i les principals patronals d’atenció residencial i diür-
na l’any 2012.

d) Portar a terme les iniciatives necessàries, com a autoritat laboral, per a faci-
litar la signatura del conveni català del sector de la dependència, que inclogui una 
dignificació significativa de les condicions laborals i professionals del personal d’a-
quest sector.

e) Exercir de manera efectiva les competències en matèria d’inspecció laboral 
que corresponen a la Generalitat als efectes de comprovació i control de compliment 
en matèria de condicions laborals.

f) Establir, en el marc de la contractació pública de serveis a les persones, les 
condicions següents: 

1a. Per a evitar casos d’ofertes a la baixa temeràries, l’oferta econòmica en cap 
cas no pot ésser determinant a l’hora de l’adjudicació, i s’han d’incorporar en els 
plecs de contractació, quan hi hagi diferents criteris d’adjudicació, paràmetres que 
comportin que una oferta pugui ésser considerada anormal o desproporcionada.

2a. S’han d’establir les penalitzacions i les sancions adequades a la importància 
del servei públic que es vol contractar i als danys sobre les persones fràgils que es 
causen per una mala execució del contracte.

3a. S’ha de tenir en compte, a l’hora de l’adjudicació del servei, la necessitat de 
garantir la qualitat, la continuïtat, l’accessibilitat, l’assequibilitat, la disponibilitat i 
la exhaustivitat dels serveis, i també les necessitats específiques de les diverses ca-
tegories d’usuaris, inclosos els grups desafavorits i vulnerables.

4a. Cal establir uns estàndards per a millorar la qualitat del servei i les condi-
cions de treball en què es presta, i s’han d’implantar indicadors de seguiment dels 
processos d’atenció a les persones usuàries. Els plecs de contractació han de deter-
minar el número mínim de treballadors que han de fer efectiu el servei durant tota 
l’execució del contracte, el nombre mínim d’hores de treball que comporta el servei 
i les condicions laborals aplicables durant tota l’execució del contracte, en aplicació 
del que determina l’apartat 4 de la Moció 126/XI del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció dels Països Catalans, la qualitat en el treball i les polítiques actives 
d’ocupació.

5a. Establir la responsabilitat d’inversió en el manteniment de les infraestructu-
res i instal·lacions.

6a. Fer complir l’obligació de fer una auditoria econòmica signada i validada de 
les entitats i empreses concessionàries.
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7a. Assegurar la prevalença de les entitats dels tercer sector, sense ànim de lucre 
i de caràcter associatiu, en la prestació de serveis d’atenció a les persones.

8a. Garantir que en els equipaments residencials es compleixen les obligacions 
dels gestors de residències públiques o concertades establertes en el contracte d’ad-
judicació de la gestió del centre.

g) Avaluar, abans que no s’acabi el 2017, la qualitat i l’eficiència del servei que es 
presta a les residències per a la gent gran de titularitat pública.

h) Incrementar els mecanismes de vigilància i control de l’execució de la pres-
tació de serveis.

i) Reforçar les inspeccions als centres incloent-hi entrevistes amb els treballadors 
sense la presència de la direcció. En el cas d’inspeccions rutinàries, intercalar-ne de 
fetes amb preavís amb altres sense avís.

j) Continuar potenciant mecanismes democràtics de participació de familiars i 
veïns en el funcionament dels centres i fomentar la dinamització dels consells de 
participació del centres pel que fa a la periodicitat de les reunions –se n’ha de ga-
rantir una per trimestre– i a la representativitat de les famílies.

k) Garantir un punt d’atenció presencial d’atenció a les persones grans usuàries 
de residències i a llurs famílies en què es doni atenció personalitzada per a recollir 
les queixes, les propostes de millora i els suggeriments d’aquestes persones.

l) Donar compliment als acords de la Moció 46/XI del Parlament de Catalunya, 
sobre les polítiques per a la gent gran, aprovada al juliol de 2016.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2017
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i 

Lluís

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre els abusos sexuals i la salut
300-00191/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 39, tinguda el 12.07.2017, DSPC-P 73.

Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal i la protecció de dades
300-00192/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 39, tinguda el 13.07.2017, DSPC-P 74.

Interpel·lació al Govern sobre l’acció del Govern de l’onzena 
legislatura
300-00193/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 39, tinguda el 13.07.2017, DSPC-P 74.
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Interpel·lació al Govern sobre l’habitatge
300-00194/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 39, tinguda el 13.07.2017, DSPC-P 74.

Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior
300-00195/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 39, tinguda el 13.07.2017, DSPC-P 74.

Interpel·lació al Govern sobre la islamofòbia
300-00196/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 39, tinguda el 13.07.2017, DSPC-P 74.
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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 de la comarca del Lluçanès
202-00045/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP CSP; GP Cs; GP PPC; GP JS; GP CUP-CC (reg. 65423; 65505; 65575; 
65606; 65737).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.07.2017; 12:00 h.

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

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

Sol·licitud: GP Cs; GP PPC; GP JS (reg. 65506; 65576; 65607).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 18.07.2017; 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 DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP Cs; GP PPC; GP JS (reg. 65507; 65577; 65608).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 18.07.2017; 12:00 h.

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

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

Sol·licitud: GP Cs; GP PPC; GP JS (reg. 65508; 65578; 65609).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 18.07.2017; 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 l’escola pública a Sant Vicenç dels Horts
250-01072/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 65047; 65083).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.07.2017 al 21.07.2017).
Finiment del termini: 24.07.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la presència d’animals de companyia en 
el transport públic
250-01073/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 65048; 65084).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.07.2017 al 21.07.2017).
Finiment del termini: 24.07.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la seguretat al voltant del carrer de Sant 
Pere Més Baix, de Barcelona
250-01074/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 65049; 65085).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.07.2017 al 21.07.2017).
Finiment del termini: 24.07.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la seguretat al voltant del carrer d’en 
Robador, de Barcelona
250-01075/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 65050; 65086).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.07.2017 al 21.07.2017).
Finiment del termini: 24.07.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la redacció d’un informe sobre béns 
immatriculats
250-01076/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 65051; 65087).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.07.2017 al 21.07.2017).
Finiment del termini: 24.07.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la justícia juvenil
250-01077/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 65052; 65088).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.07.2017 al 21.07.2017).
Finiment del termini: 24.07.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la implantació del codi Risc Suïcidi amb 
perspectiva de gènere
250-01078/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 65053; 65089).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.07.2017 al 21.07.2017).
Finiment del termini: 24.07.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la preservació del litoral del Maresme
250-01080/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs; GP CSP (reg. 65054; 65090; 65509).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.07.2017 al 21.07.2017).
Finiment del termini: 24.07.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències 
nocturnes del CAP Olesa de Montserrat
250-01081/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 65055; 65091).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.07.2017 al 21.07.2017).
Finiment del termini: 24.07.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre les esterilitzacions forçoses de dones 
peruanes
250-01082/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 65056; 65092).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.07.2017 al 21.07.2017).
Finiment del termini: 24.07.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’accés dels joves a l’habitatge de 
lloguer
250-01083/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 65057; 65093).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.07.2017 al 21.07.2017).
Finiment del termini: 24.07.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les alternatives de tinença d’habitatge i 
d’accés a l’habitatge per a joves
250-01084/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 65058; 65094).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.07.2017 al 21.07.2017).
Finiment del termini: 24.07.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’accés dels joves a l’habitatge de lloguer
250-01085/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 65059; 65095).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.07.2017 al 21.07.2017).
Finiment del termini: 24.07.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el reforç de les connexions del camí de 
Sant Jaume a Catalunya amb les rutes principals d’aquest camí
250-01086/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 65060).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.07.2017 al 21.07.2017).
Finiment del termini: 24.07.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la signatura d’un memoràndum d’entesa 
amb la Secretaria General Iberoamericana per a impulsar la mobilitat 
d’estudiants i professors d’universitats i de centres de recerca 
iberoamericans
250-01087/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 65061).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.07.2017 al 21.07.2017).
Finiment del termini: 24.07.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’adequació de la plantilla de l’Hospital 
del Mar, de Barcelona
250-01088/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 65062; 65096).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.07.2017 al 21.07.2017).
Finiment del termini: 24.07.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre un ús racional dels polígons industrials, 
d’activitat econòmica i logístics
250-01089/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 65063; 65097).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.07.2017 al 21.07.2017).
Finiment del termini: 24.07.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les reclamacions per les clàusules sòl
250-01090/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 65064; 65098).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.07.2017 al 21.07.2017).
Finiment del termini: 24.07.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les tècniques d’educació infantil al Baix 
Llobregat
250-01091/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 65065; 65099).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.07.2017 al 21.07.2017).
Finiment del termini: 24.07.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el garantiment que la temperatura de les 
aules s’ajusta a la legislació
250-01092/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 65066; 65100).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.07.2017 al 21.07.2017).
Finiment del termini: 24.07.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’augment d’efectius policials a la 
demarcació de Girona
250-01093/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 65067).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.07.2017 al 21.07.2017).
Finiment del termini: 24.07.2017; 12:00 h.

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

NOMENAMENT D’UNA RELATORA

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgàni-
ca 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia 
i l’ajuda al suïcidi (tram. 270-00005/11) s’ha reunit el dia 12 de juliol de 2017 i, 
d’acord amb el que disposa l’article 118.4 del Reglament del Parlament, ha nomenat 
relatora la diputada Alba Vergés i Bosch.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2017
Alba Vergés i Bosch, Martín Eusebio Barra López, Assumpta Escarp Gibert, 

Àngels Martínez Castells, Fernando Sánchez Costa, Gabriela Serra Frediani

INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ DE JUSTÍCIA

A la Mesa de la Comissió de Justícia
La Ponència de la Comissió de Justícia, nomenada el dia 19 de juny de 2017 i in-

tegrada pels diputats Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Àngels Martínez 
Castells, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Fernando Sánchez Cos-
ta, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Gabriela Serra Fredia-
ni, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i 
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Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, que n’ha estat designada 
ponent relatora, de conformitat amb el que estableix l’article 118.4 del Reglament del 
Parlament, s’ha reunit al Palau del Parlament el dia 12 de juliol de 2017. Han asses-
sorat la Ponència la lletrada Imma Folchi i Bonafonte i l’assessor lingüístic Agustí 
Espallargas Majó i l’ha assistida la gestora parlamentària Laia Grau Figueras.

Després d’estudiar la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de no-
vembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 
270-00005/11), d’acord amb l’article 118.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, ha 
establert l’informe següent:

TEXT PRESENTAT

Exposició de motius
L’objectiu d’aquesta proposició de llei en defensa del dret a la mort digna, i 

d’acord amb la dignitat i la llibertat de la persona proclamades en l’article 10.1 de 
la Constitució, és la modificació del punt 4 de l’article 143 del Codi Penal, que diu:

«Article 143
1. El qui indueixi al suïcidi d’altri ha de ser castigat amb la pena de presó de 

quatre a vuit anys.
2. S’ha d’imposar la pena de presó de dos a cinc anys a qui cooperi amb actes 

necessaris al suïcidi d’una persona.
3. S’ha de castigar amb la pena de presó de sis a deu anys si la cooperació arriba 

fins al punt d’executar la mort.
4. El qui causi la mort d’altri o hi cooperi activament amb actes necessaris i di-

rectes, per la seva petició expressa, seriosa i inequívoca, en el cas que la víctima pa-
teixi una malaltia greu que conduiria necessàriament a la seva mort, o que produeixi 
greus sofriments permanents i difícils de suportar, ha de ser castigat amb la pena 
inferior en un o dos graus a les assenyalades en els números 2 i 3 d’aquest article.»

La recomanació de la modificació d’aquest article del C.P. està ja en l’Informe 
sobre l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi elaborat, a petició del Departament de Salut de 
la Generalitat, pel Comitè Consultiu de Bioètica de Catalunya l’any 2006.

Aquest informe és l’estudi més rigorós i exhaustiu realitzat sobre el tema i, amb 
les necessàries actualitzacions, es pot considerar una base fonamental d’aquesta pro-
posició.

Catalunya ha estat capdavantera en la legislació sobre drets del pacient i Do-
cument de Voluntats Anticipades, i en el desenvolupament de les cures pal·liatives. 
I prova que continua sent capdavantera és la Carta de drets i deures de la ciutadania 
en relació amb la salut i l’atenció sanitària, elaborada el 2001 i revisada i aprovada 
pel Departament de Salut el juny de 2015, que en el capítol d’Autonomia i presa de 
decisions diu:

5.1.8. Dret a viure el procés de final de vida, d’acord amb el seu concepte de dignitat
La persona té dret a viure el procés que s’esdevingui fins al final de la vida se-

gons la seva concepció de dignitat. La persona té dret a rebutjar qualsevol tracta-
ment, malgrat que aquest sigui de suport vital i estigui ja instaurat, sempre que es 
tracti d’una decisió competent i ben informada.

En aquest context, la persona té dret a rebre una atenció de qualitat que promo-
gui l’alleujament del patiment, sigui físic, psicològic, social o espiritual, proveïda en 
l’entorn idoni (domicili, hospital, etc.), i atenent les preferències de la persona.

Quan es donen situacions de patiment insuportable i la persona, en plena posses-
sió de les seves facultats per decidir, expressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda 
per fer-ho, té el dret a rebre un tracte respectuós i que se li doni una resposta pro-
porcionada a la intensitat d’aquest patiment. Igualment, la persona té dret que els 
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professionals sanitaris li facilitin les cures i els tractaments necessaris per facilitar-li 
una mort digna i sense patiment, sempre dins del marc legal vigent.

L’article 143.4 del Codi Penal és, precisament, el marc legal que impedeix que a 
Catalunya es faciliti una mort digna i sense patiment a la persona que, en situació de 
patiment insuportable, en plena possessió de les seves facultats per decidir, expressa 
el seu desig de morir i sol·licita ajuda per fer-ho.

Hi ha qui contraposa les cures pal·liatives amb allò que aquí s’està demanant, i 
no és així. Avançar en el dret a la mort digna, és disposar d’equips pal·liatius mul-
tidisciplinars 24 hores, 7 dies a la setmana, per atendre als malalts i les provables 
urgències. És reforçar la formació inicial i contínua dels professionals de la medi-
cina, infermeria, treball social i psicologia clínica perquè prenguin consciència de 
que l’atenció al final de la vida forma part de la seva tasca professional. És promo-
cionar el Document de Voluntats Anticipades, facilitar-ne el registre i trencar el tabú 
de parlar sobre la pròpia mort. És crear un Observatori per saber de forma fefaent 
com es mor a Catalunya, que reculli la informació necessària, vetlli pel compliment 
de les lleis i proposi les mesures per fer la mort tant digna com sigui possible. I és 
també la despenalització de l’ajuda a qui considera que la vida que li resta no mereix 
ser viscuda i demana morir.

L’atenuació de penes reconeguda en l’article 143.4 és la resposta que, no sense 
contestació, es dóna l’any 1995, quan ja Ramón Sampedro havia sol·licitat l’eutanà-
sia a un jutjat de Barcelona, iniciant així una reivindicació que ha anat creixent fins 
avui. En aquell moment no existien referents internacionals. Però, avui, podem ava-
luar l’experiència de diferents països i estats:

– L’Estat d’Oregó, als Estats Units, va legalitzar el suïcidi mèdicament assistit al 
1997, fa ja 19 anys.

– A Suïssa, el Consell Nacional va confirmar la legalitat de l’assistència al suï-
cidi al 2001.

– Holanda i Bèlgica van legalitzar l’eutanàsia al 2002.
– L’Estat de Washington, al Estats Units, va legalitzar el suïcidi mèdicament as-

sistit al 2008.
– Luxemburg va aprovar una llei relativa a l’eutanàsia i l’assistència al suïcidi al 

2009.
– L’Estat de Vermont, als Estats Units, va legalitzar el suïcidi mèdicament assis-

tit al 2013.
– Quebec va aprovar una llei que legalitzava l’eutanàsia al 2014.
– L’any passat, els Estats de Montana i Califòrnia, als Estats Units, van aprovar 

el suïcidi mèdicament assistit.
– També l’any passat, Colòmbia va publicar una Resolución del Ministerio de 

Salud y de Protección Social a la que s’estableix el «derecho fundamental a morir 
con dignidad».

– El passat 17 de juny, Canadà va aprovar la llei que permet el suïcidi assistit i 
l’eutanàsia en aquest país.

Aquesta tendència a que cada cop més estats i països arreu del mon regulin amb 
diverses fórmules el dret a la pròpia vida, i per tant a la pròpia mort, es veu en la re-
cent proposta del govern holandès de regular l’ajuda a morir a persones grans amb 
cansament vital.

L’opinió pública va molt per davant de les decisions polítiques en aquest tema. 
Totes les enquestes, incloent l’estudi 2083 del CIS, de 28 de maig de 2009, sobre 
l’atenció als pacients en fase terminal, han donat una majoria àmplia i creixent a fa-
vor de permetre l’eutanàsia i el suïcidi assistit. L’última enquesta, realitzada per The 
Economist a 15 països en juny del 2015, donava uns resultats per l’Estat espanyol 
d’un 78% a favor, només un 7% en contra i un 12% NS/NC. Multitud de juristes, 
professionals de la bioètica, la salut, el periodisme, la filosofia, la literatura, i altres 
personalitats destacades, s’han manifestat públicament per la regulació. El fet que 
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dues de les pel·lícules més premiades i ben acollides siguin Mar adentro (2004) i 
Truman (2015), demostren també el sentir favorable de la nostra societat cap a la 
despenalització de l’eutanàsia.

Estudis com el realitzar per la Unitat de Cures Pal·liatives de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, evidencien l’existència de la demanda d’eutanà-
sia. És més, la pràctica de l’eutanàsia és un fet, com mostra l’estudi de la UCO de fe-
brer de 2007, i al estar prohibida no hi ha dades oficials ni una regulació establerta.

Una societat democràtica ha de vetllar per evitar que aquells que són vulnerables 
o estan afeblits, puguin ser manipulats i siguin utilitzats per atendre els interessos 
d’altres persones. I per això és necessari una Llei de disposició de la pròpia vida que 
garanteixi la lliure autonomia personal i alhora la protecció dels col·lectius més vul-
nerables. El desenvolupament d’aquesta Llei es pot inspirar en la Llei Holandesa de 
2001 i sobretot en el capítol 10 de l’esmentat Informe sobre l’eutanàsia i l’ajuda al 
suïcidi del CBC, i hauria de contenir almenys:

– Definició clara dels conceptes.
– Condicions per portar a terme l’eutanàsia i el suïcidi mèdicament assistit
– Característiques que ha de complir el pacient.
– Requisits que ha de complir el personal sanitari en la presa de decisions i ac-

tuació.
– Composició, tasques i competències dels òrgans de supervisió i control.
Només un 2% dels pacients degudament atesos pel equips de PADES demanen 

anticipar la mort més enllà del que la llei permet avui. Un 2% sembla poc, però fa 
que de les aproximadament 60.000 persones que cada any moren a Catalunya, a 
unes 1200 com a mínim se’ls hi estigui negant el dret a la llibertat individual i a que 
sigui respectada la seva dignitat, drets que no s’haurien de veure vulnerats pel fet de 
trobar-se al final de la seva vida.

La llei reconeix el dret a retirar els suports vitals quan ho demani el malalt o els 
seus representants. Però, paradoxalment, avui encara ajudar a morir a Ramón Sam-
pedro, seria un delicte.

Per aquests motius presentem la següent:

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

Article únic
Es modifica l’apartat 4 de l’article 143 de la Llei Orgànica 10/1995 de 23 de no-

vembre, del Codi Penal, queda redactat en el termes següents:
«4. No obstant allò previst en els paràgrafs anteriors, estarà exempt de respon-

sabilitat penal qui, per petició expressa, lliure i inequívoca d’una persona que patís 
una malaltia greu que conduiria necessàriament a la seva mort o de patologia incu-
rable que provoca sofriment físic i/o psíquic greu i que es preveu permanent, causés 
o cooperés amb actes necessaris a la mort segura, pacífica i sense dolor d’aquesta 
persona, en el marc de la Llei establerta.»

TEXT ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció del text presentat.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2017
Martín Eusebio Barra López, Assumpta Escarp Gibert, Àngels Martínez Cas-

tells, Fernando Sánchez Costa, Gabriela Serra Frediani, Alba Vergés i Bosch
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DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE JUSTÍCIA

A la Mesa del Parlament
La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 13 de juliol de 2017, ha es-

tudiat el text de la Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar davant la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgàni-
ca 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i 
l’ajuda al suïcidi i l’Informe de la Ponència.

Finalment, d’acord amb l’article 173.1 i els concordants del Reglament del Par-
lament, i recollint les modificacions aprovades, ha acordat d’establir el dictamen 
següent:

Exposició de motius
L’objectiu d’aquesta proposició de llei en defensa del dret a la mort digna, i 

d’acord amb la dignitat i la llibertat de la persona proclamades en l’article 10.1 de la 
Constitució, és la modificació de l’apartat 4 de l’article 143 del Codi Penal, que diu:

«Article 143
»1. El qui indueixi al suïcidi d’altri ha de ser castigat amb la pena de presó de 

quatre a vuit anys.
»2. S’ha d’imposar la pena de presó de dos a cinc anys a qui cooperi amb actes 

necessaris al suïcidi d’una persona.
»3. S’ha de castigar amb la pena de presó de sis a deu anys si la cooperació arriba 

fins al punt d’executar la mort.
»4. El qui causi la mort d’altri o hi cooperi activament amb actes necessaris i di-

rectes, per la seva petició expressa, seriosa i inequívoca, en el cas que la víctima pa-
teixi una malaltia greu que conduiria necessàriament a la seva mort, o que produeixi 
greus sofriments permanents i difícils de suportar, ha de ser castigat amb la pena 
inferior en un o dos graus a les assenyalades en els números 2 i 3 d’aquest article.»

La recomanació de la modificació d’aquest article del Codi penal ja es troba en 
l’Informe sobre l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi, elaborat pel Comitè Consultiu de Bi-
oètica de Catalunya l’any 2006 a petició del Departament de Salut de la Generalitat.

Aquest informe és l’estudi més rigorós i exhaustiu sobre el tema i, amb les actua-
litzacions necessàries, es pot considerar una base fonamental d’aquesta proposició.

Catalunya ha estat capdavantera en la legislació sobre els drets del pacient i el 
document de voluntats anticipades, i també en el desenvolupament de les cures pal-
liatives. La prova que ho continua essent és la Carta de drets i deures de la ciutada-
nia en relació amb la salut i l’atenció sanitària, elaborada el 2001 i revisada i apro-
vada pel Departament de Salut al juny de 2015, que en el capítol sobre autonomia i 
presa de decisions diu:

«5.1.8. Dret a viure el procés de final de vida, d’acord amb el seu concepte de 
dignitat

»La persona té dret a viure el procés que s’esdevingui fins al final de la vida se-
gons la seva concepció de dignitat. La persona té dret a rebutjar qualsevol tracta-
ment, malgrat que aquest sigui de suport vital i estigui ja instaurat, sempre que es 
tracti d’una decisió competent i ben informada.

»En aquest context, la persona té dret a rebre una atenció de qualitat que promo-
gui l’alleujament del patiment, sigui físic, psicològic, social o espiritual, proveïda en 
l’entorn idoni (domicili, hospital, etc.), i atenent les preferències de la persona.

»Quan es donen situacions de patiment insuportable i la persona, en plena pos-
sessió de les seves facultats per decidir, expressa el seu desig de morir i sol·licita 
ajuda per fer-ho, té el dret a rebre un tracte respectuós i que se li doni una resposta 
proporcionada a la intensitat d’aquest patiment. Igualment, la persona té dret que els 
professionals sanitaris li facilitin les cures i els tractaments necessaris per facilitar-li 
una mort digna i sense patiment, sempre dins del marc legal vigent.»
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L’article 143.4 del Codi penal és, precisament, el marc legal que impedeix que a 
Catalunya es faciliti una mort digna i sense patiment a la persona que, en situació 
de patiment insuportable i en plena possessió de les seves facultats per a decidir, ex-
pressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda per a fer-ho.

Hi ha qui contraposa les cures pal·liatives amb el que demana aquesta proposició, 
i no és així. Avançar en el dret a la mort digna és disposar d’equips pal·liatius mul-
tidisciplinaris les vint-i-quatre hores del dia, set dies la setmana, per a atendre els 
malalts i les probables urgències. És reforçar la formació inicial i contínua dels pro-
fessionals de la medicina, la infermeria, el treball social i la psicologia clínica per-
què prenguin consciència que l’atenció al final de la vida és part de llur tasca profes-
sional. És promocionar el document de voluntats anticipades, facilitar-ne el registre i 
trencar el tabú de parlar sobre la pròpia mort. És crear un observatori per a saber de 
manera fefaent com es mor a Catalunya, que reculli la informació necessària, vetlli 
pel compliment de la legislació i proposi les mesures per a fer la mort tan digna com 
sigui possible. Finalment, és també la despenalització de l’ajuda a qui considera que 
la vida que li resta no mereix d’ésser viscuda i demana morir.

L’atenuació de penes reconeguda per l’article 143.4 és la resposta que, no sense 
contestació, es dóna l’any 1995, quan ja Ramón Sampedro havia sol·licitat l’eutanàsia 
a un jutjat de Barcelona, i amb què es va iniciar una reivindicació que ha anat crei-
xent fins avui. En aquell moment no hi havia referents internacionals. Avui, però, 
podem avaluar l’experiència de diversos països i estats:

– L’estat d’Oregon (EUA) va legalitzar el suïcidi mèdicament assistit el 1997, fa 
vint anys.

– A Suïssa, el Consell Nacional va confirmar la legalitat de l’assistència al suï-
cidi el 2001.

– Holanda i Bèlgica van legalitzar l’eutanàsia el 2002.
– L’estat de Washington (EUA) va legalitzar el suïcidi mèdicament assistit el 

2008.
– Luxemburg va aprovar una llei relativa a l’eutanàsia i l’assistència al suïcidi el 

2009.
– L’estat de Vermont (EUA) va legalitzar el suïcidi mèdicament assistit el 2013.
– El Quebec va aprovar una llei que legalitzava l’eutanàsia el 2014.
– Els estats de Montana i de Califòrnia (EUA) van aprovar el suïcidi mèdicament 

assistit el 2015.
– També el 2015 Colòmbia va publicar una resolució del Ministeri de Salut i Pro-

tecció Social en què s’estableix el dret fonamental a morir amb dignitat.
–El Canadà va aprovar la llei que permet el suïcidi assistit i l’eutanàsia el 17 de 

juny de 2016.
La tendència que cada cop més estats i països d’arreu del món regulin amb diver-

ses fórmules el dret sobre la pròpia vida, i per tant sobre la pròpia mort, es fa evident 
en la proposta recent del govern holandès de regular l’ajuda a morir a persones grans 
amb cansament vital.

L’opinió pública va molt endavant respecte de les decisions polítiques en aquesta 
qüestió. Totes les enquestes, també l’estudi núm. 2083 del Centre d’Investigacions 
Sociològiques, del 28 de maig de 2009, sobre l’atenció a pacients amb malalties en 
fase terminal, han donat una majoria àmplia i creixent a favor que es permeti l’euta-
nàsia i el suïcidi assistit. L’última enquesta, feta per The Economist a quinze països 
al juny del 2015, donava uns resultats per a l’Estat espanyol d’un 78% a favor, només 
un 7% en contra i un 12% de NS/NC. Una gran quantitat de juristes, de professio-
nals de la bioètica, la salut, el periodisme, la filosofia i la literatura i altres personali-
tats destacades s’han manifestat públicament a favor de la regulació. El fet que dues 
de les pel·lícules més premiades i ben acollides els darrers anys siguin Mar adentro 
(2004) i Truman (2015) demostra també el sentiment favorable de la nostra societat 
vers la despenalització de l’eutanàsia.
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Estudis com el dut a terme per la Unitat de Cures Pal·liatives de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau de Barcelona evidencien l’existència de la demanda d’euta-
nàsia. A més, la pràctica de l’eutanàsia és un fet, tal com mostra l’estudi d’aquesta 
unitat de cures pal·liatives del febrer del 2007, però pel fet d’estar prohibida no hi ha 
ni dades oficials ni una regulació establerta.

Una societat democràtica ha de vetllar perquè els que són vulnerables o estan 
afeblits no puguin ésser manipulats ni utilitzats per a atendre els interessos d’altres 
persones. Per això cal una llei de disposició i sobirania sobre la pròpia vida que ga-
ranteixi la lliure autonomia personal i, alhora, la protecció dels col·lectius més vul-
nerables. El desenvolupament d’aquesta llei es pot inspirar en la llei holandesa del 
2001 i sobretot en el capítol 10 de l’informe del Comitè Consultiu de Bioètica de 
Catalunya esmentat més amunt, i hauria de contenir almenys:

– Una definició clara dels conceptes.
– Les condicions que s’han de donar per a portar a terme l’eutanàsia i el suïcidi 

mèdicament assistit.
– Les característiques que ha de tenir el pacient.
– Els requisits que ha de complir el personal sanitari en la presa de decisions i 

en l’actuació.
– La composició, les tasques i les competències dels òrgans de supervisió i control.
Només el 2% dels pacients degudament atesos pel programa d’atenció domicilià-

ria i equips de suport (PADES) demanen anticipar la mort més enllà del que la llei 
permet avui. Un 2% sembla poc, però fa que, de les aproximadament seixanta mil 
persones que cada any moren a Catalunya, a unes mil dues-centes, com a mínim, 
se’ls estigui negant el dret a la llibertat individual i el dret al respecte de llur digni-
tat. Aquests drets no s’haurien de veure vulnerats pel fet que aquestes persones es 
trobin al final de la vida.

Certament, la llei reconeix el dret a retirar els suports vitals quan ho demani el 
malalt o els seus representants. Però, paradoxalment, ajudar Ramón Sampedro a 
morir seria encara avui un delicte.

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

Article únic
Es modifica l’apartat 4 de l’article 143 de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de no-

vembre, del Codi penal, que resta redactat de la manera següent:
«4. No obstant el que estableixen els apartats anteriors, resta exempt de respon-

sabilitat penal qui, per petició expressa, lliure i inequívoca d’una persona que pateix 
una malaltia greu que el conduirà necessàriament a la mort o una patologia incura-
ble que li provoca sofriment físic o psíquic greu i que es preveu que serà permanent, 
causi amb actes necessaris la mort segura, pacífica i sense dolor d’aquesta persona 
o hi cooperi, dins del marc legal establert.»

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2017
La secretària de la Comissió, Maria Dolors Rovirola i Coromí; el president de 

la Comissió, Lluís Guinó i Subirós
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Interior
410-00007/11

ADSCRIPCIÓ D’UN DIPUTAT

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 20 de juny de 2017, d’acord amb 
el que estableix l’article 34.2 del Reglament, ha adscrit el diputat Germà Gordó i 
Aubarell a la Comissió d’Interior.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2017
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme For-

cadell i Lluís

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Parlament 
per a donar compte de les modificacions en la composició del 
Govern
350-00003/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 39 del Ple del Parlament, tinguda el 12.07.2017, 
DSPC-P 73.

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
de Familiars amb Nens i Nenes amb Dificultats d’Aprenentatge a 
Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament perquè informi sobre la 
situació dels infants amb dificultats d’aprenentatge
356-00704/11

SOL·LICITUD

Presentació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC (reg. 63216).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 12.07.2017.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
Volem Signar i Escoltar davant la Comissió d’Ensenyament perquè 
informi sobre les activitats de l’entitat
356-00728/11

SOL·LICITUD

Presentació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs, Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC, 
Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP, María José García Cuevas, del GP PPC, Car-
les Riera Albert, del GP CUP-CC, Anna Simó i Castelló, del GP JS (reg. 65310).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 12.07.2017.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió de 
Matèries Secretes i Reservades en compliment de l’article 5.2 de la 
Llei 28/2001
355-00078/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 5 de la Comissió de Matèries Secretes i Reser-
vades, tinguda el 12.07.2017.

Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb el conseller de 
Cultura sobre les actuacions del Departament
355-00082/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament de Cultura (reg. 65380).
Comissió competent: Comissió de Cultura.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 12.07.2017.

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb 
el conseller d’Empresa i Coneixement sobre les actuacions del 
Departament en l’actual legislatura
355-00083/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament d’Empresa i Coneixe-
ment (reg. 65413).
Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 12.07.2017.
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Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb el 
conseller d’Empresa i Coneixement sobre les línies estratègiques del 
Pacte Nacional per la Indústria
355-00084/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament d’Empresa i Coneixe-
ment (reg. 65414).
Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 12.07.2017.

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

Compareixença d’una representació de la Coordinadora Catalana pel 
Reconeixement i la Regulació del Homeschooling davant la Comissió 
d’Ensenyament per a informar sobre el model educatiu pel qual 
treballa l’entitat
357-00101/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 26 de la Comissió d’Ensenyament, l’11.07.2017, DSPC-C 491.

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el 
president de l’Autoritat Catalana de la Competència sobre les línies 
d’actuació d’aquest organisme
359-00016/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: President, de l’Autoritat Catalana de la Competència (reg. 65415).
Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 12.07.2017.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Jubilació d’una funcionària

ACORD

Mesa del Parlament, 12.07.2017

Secretaria General 
El 25 de febrer de 2017, M. Àngels Castejón i Vilella compleix l’edat determina-

da per la legislació de la funció pública per a ésser declarada en situació de jubilació.
De les dades facilitades per l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria es desprèn que M. 

Àngels Castejón i Vilella compleix les condicions i els requisits per a causar drets 
passius de jubilació.
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Atesa la documentació aportada per M. Àngels Castejón i Vilella, amb relació 
al compliment dels requisits que estableix l’article 4 de la Llei de l’Estat 27/2011, de 
l’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de seguretat 
social.

D’acord amb l’article 50.1 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Par-
lament de Catalunya i la normativa vigent en matèria de jubilació, i fent ús de les 
competències atribuïdes pels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 
Declarar jubilada M. Àngels Castejón i Vilella, amb efectes del 26 de juliol de 

2017, tot agraint-li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un re-

curs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que disposen 
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós ad-
ministratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notifica-
ció de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2017
El secretari general, Xavier Muro i Bas
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