
TAUL A DE CONT INGUT

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 modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació
202-00013/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 9

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les subvencions als agricultors per a la instal·lació de xar-
xes antipedra
250-00116/11
Esmenes presentades 9

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el dret al treball digne i la gene-
ració d’ocupació
302-00013/11
Esmenes presentades 9

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
302-00014/11
Esmenes presentades 15

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació
302-00015/11
Esmenes presentades 17

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre Transports Metropolitans de Bar-
celona
302-00016/11
Esmenes presentades 21

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior
302-00017/11
Esmenes presentades 23

4. Informació

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals 
i Transparència sobre les accions del Departament per a donar compliment a la provi-
dència del Tribunal Constitucional que li suspèn determinades competències
354-00045/11
Sol·licitud i tramitació 24

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals 
i Transparència sobre la contractació d’Independent Diplomat
354-00046/11
Sol·licitud i tramitació 24
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’Antonio Centeno, en representació del Fòrum de Vida In-
dependent, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00001/11
Sol·licitud 24

Proposta de compareixença d’Antonio Guillén, president del Comitè Català de Repre-
sentants de Persones amb Discapacitat i de la Fundació Ecom, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00002/11
Sol·licitud 24

Proposta de compareixença d’Andrés Rueda, en representació de l’Associació Profes-
sional Catalana de Directors i Directores de Centres i Serveis d’Atenció a la Dependèn-
cia, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00003/11
Sol·licitud 25

Proposta de compareixença de Jordi Tudela, exdirector del Programa per a l’impuls i 
ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb de-
pendències (ProDep), amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 
24 de desembre
352-00004/11
Sol·licitud 25

Proposta de compareixença d’Àlex Moreno, en representació del col·lectiu Papás de Àlex 
- Associació per la Defensa dels Drets dels Discapacitats i llurs Famílies, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00005/11
Sol·licitud 25

Proposta de compareixença de Vicente Botella, en representació de la Unió de Petites 
i Mitjanes Residències, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 
24 de desembre
352-00006/11
Sol·licitud 25

Proposta de compareixença de Lluís Bou, president de Geriàtrics Catalans, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00007/11
Sol·licitud 26

Proposta de compareixença de Cinta Pascual, presidenta de l’Associació Catalana de 
Recursos Assistencials, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 
24 de desembre
352-00008/11
Sol·licitud 26

Proposta de compareixença d’Oriol Illa, president de la Taula d’Entitats del Tercer Sec-
tor Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 
24 de desembre
352-00009/11
Sol·licitud 26

Proposta de compareixença d’Assumpció Ros, presidenta de la Federació d’Entitats 
d’Atenció a la Tercera Edat, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 
del 24 de desembre
352-00010/11
Sol·licitud 26

Proposta de compareixença de Júlia Montserrat, economista, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00011/11
Sol·licitud 26
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Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Cata-
lunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00012/11
Sol·licitud 27

Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de fi-
nances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00013/11
Sol·licitud 27

Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb 
relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00014/11
Sol·licitud 27

Proposta de compareixença de Joan Ramon Ruiz i Nogueres, director de l’Institut Cata-
là d’Assistència i Serveis Socials, amb relació a la Proposició de llei de modificació del 
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, del 24 de desembre
352-00015/11
Sol·licitud 27

Proposta de compareixença de Carmela Fortuny i Camarena, exdirectora de l’Institut 
Català d’Assistència i Serveis Socials, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, del 24 de desembre
352-00016/11
Sol·licitud 27

Proposta de compareixença de Carolina Homar, experta i exdirectora de l’Institut Cata-
là d’Assistència i Serveis Socials, amb relació a la Proposició de llei de modificació del 
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, del 24 de desembre
352-00017/11
Sol·licitud 28

Proposta de compareixença d’Oriol Illa, president de la Taula d’Entitats del Tercer Sec-
tor Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 
24 de desembre
352-00018/11
Sol·licitud 28

Proposta de compareixença de Manuel Aguilar Hendrickson, del Departament de Treball 
Social de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legisla-
tiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00019/11
Sol·licitud 28

Proposta de compareixença de Jordi Tudela i Fernández, expert i exdirector del Pro-
grama per a l’impuls i ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a 
les persones amb dependències (ProDep), amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00020/11
Sol·licitud 28

Proposta de compareixença de Teresa Crespo, presidenta de la Federació d’Entitats 
Catalanes d’Acció Social, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text re-
fós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 
del 24 de desembre
352-00021/11
Sol·licitud 29

Proposta de compareixença de David Casado, analista de l’Institut Català d’Avaluació 
de Polítiques Públiques, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text re-
fós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 
del 24 de desembre
352-00022/11
Sol·licitud 29
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Proposta de compareixença de Toni Vilà, professor de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de fi-
nances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00023/11
Sol·licitud 29

Proposta de compareixença de José Manuel Ramírez, director de l’Associació de Direc-
tors i Gerents de Serveis Socials, amb relació a la Proposició de llei de modificació del 
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, del 24 de desembre
352-00024/11
Sol·licitud 29

Proposta de compareixença de Núria Carreras i Comes, degana del Col·legi Oficial de 
Treball Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 
del 24 de desembre
352-00025/11
Sol·licitud 29

Proposta de compareixença de Maria Rosa Monreal, presidenta del Col·legi d’Educado-
res i Educadors Socials de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, del 24 de desembre
352-00026/11
Sol·licitud 30

Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de Psicologia de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de fi-
nances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00027/11
Sol·licitud 30

Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma de la Gent Gran amb 
relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00028/11
Sol·licitud 30

Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de 
Gent Gran de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació del text re-
fós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 
del 24 de desembre
352-00029/11
Sol·licitud 30

Proposta de compareixença de Lluïsa Moret, presidenta de la Comissió de Benestar 
Social de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00030/11
Sol·licitud 30

Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma de Professionals No-
saltres No Callem amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 
de desembre
352-00031/11
Sol·licitud 31

Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Directors 
de Centres i Serveis d’Atenció a la Dependència Gerontològica amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00032/11
Sol·licitud 31

Proposta de compareixença de Cinta Pascual, presidenta de l’Associació Catalana de 
Recursos Assistencials, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 
24 de desembre
352-00033/11
Sol·licitud 31
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Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Centres d’Atenció 
a la Dependència de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació del 
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, del 24 de desembre
352-00034/11
Sol·licitud 31

Proposta de compareixença de Vicente Botella, en representació de la Unió de Petites 
i Mitjanes Residències, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 
24 de desembre
352-00035/11
Sol·licitud 31

Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Entitats de 
Salut amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00036/11
Sol·licitud 32

Proposta de compareixença d’una representació de la Unió Catalana d’Hospitals amb 
relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00037/11
Sol·licitud 32

Proposta de compareixença d’una representació del Consorci de Salut Social de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00038/11
Sol·licitud 32

Proposta de compareixença de Júlia Montserrat, economista, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00039/11
Sol·licitud 32

Proposta de compareixença de Gregorio Rodríguez Cabrero, catedràtic de la Universi-
tat d’Alcalá de Henares, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 
24 de desembre
352-00040/11
Sol·licitud 32

Proposta de compareixença de Guillem López Casasnovas, catedràtic d’economia de 
la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 
del 24 de desembre
352-00041/11
Sol·licitud 33

Proposta de compareixença d’una representació del comitè d’experts per a la redacció 
del document de bases de l’Avantprojecte de la llei catalana d’autonomia personal amb 
relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00042/11
Sol·licitud 33

Proposta de compareixença de Montserrat Falguera, presidenta de la Federació d’En-
titats d’Assistència a la Tercera Edat, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, del 24 de desembre
352-00043/11
Sol·licitud 33

Proposta de compareixença de Pau Marí-Klose, professor de sociologia de la Univer-
sitat de Saragossa, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 
de desembre
352-00044/11
Sol·licitud 33
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Proposta de compareixença d’una representació de les sectorials dels professionals del 
sector de la dependència de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00045/11
Sol·licitud 34

Proposta de compareixença d’una representació de les sectorials dels professionals del 
sector de la dependència de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00046/11
Sol·licitud 34

Proposta de compareixença d’Anna Fornós, directora assistencial de l’Associació de 
la Paràlisi Cerebral, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de 
desembre
352-00126/11
Sol·licitud 34

Proposta de compareixença de Pere Marquès, en representació de l’Hospital Sant Joan 
de Déu, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de fi-
nances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00127/11
Sol·licitud 34

Proposta de compareixença de Mercè Boada, experta en dependència cognitiva per 
demència, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00128/11
Sol·licitud 34

Proposta de compareixença de Jaume Padrós, metge geriatre expert en sociosanitaris, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00129/11
Sol·licitud 35

Proposta de compareixença de Teresa Ramírez Rofastes, experta en dependència i 
capacitats cognitives, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 
24 de desembre
352-00130/11
Sol·licitud 35

Sol·licitud de compareixença de Ramon Font i Bové, delegat del Govern de la Genera-
litat a Portugal, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència perquè informi sobre el treball que ha desenvolupat a la Delegació
356-00041/11
Sol·licitud 35

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Delegació del Govern de la Ge-
neralitat al Marroc davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institu-
cionals i Transparència perquè informi sobre el treball que ha desenvolupat la Delegació
356-00042/11
Sol·licitud 35

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Delegació del Govern de la Ge-
neralitat al Vaticà davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institu-
cionals i Transparència perquè informi sobre el treball que ha desenvolupat la Delegació
356-00043/11
Sol·licitud 36

Sol·licitud de compareixença d’Albert Royo i Mariné, secretari general del Consell de 
Diplomàcia Pública de Catalunya, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Re-
lacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la contractació d’Independent 
Diplomat per part del Diplocat
356-00044/11
Sol·licitud 36

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè Executiu del Consell de 
Diplomàcia Pública de Catalunya davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Re-
lacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre el pla d’actuació i el finança-
ment del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya
356-00047/11
Sol·licitud 36
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Agrària de Joves Agri-
cultors de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
perquè informi sobre l’estat del sector agrari
356-00048/11
Sol·licitud 36

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Pesca 
Esportiva i Càsting davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
perquè informi sobre l’estat de la pesca esportiva
356-00049/11
Sol·licitud 37

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Internacional d’Entitats 
Catalanes davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència perquè informi sobre la realitat actual de la Catalunya exterior
356-00055/11
Sol·licitud 37

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Produc-
tors de Porcí davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè 
informi sobre la crisi del sector
356-00059/11
Sol·licitud 37

Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges davant la Comissió de la Infància 
perquè informi sobre el cas de presumptes abusos a menors en un centre educatiu de 
Barcelona i sobre el protocol per a aquests casos
356-00061/11
Sol·licitud 37

Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Co-
missió de Justícia perquè informi dels aldarulls i les agressions que han tingut lloc en 
centres penitenciaris el 2015 i el 2016
356-00062/11
Sol·licitud 37

Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la 
Comissió de Justícia perquè informi sobre les deficiències del Centre Penitenciari Mas 
d’Enric, del Catllar (Tarragonès)
356-00069/11
Sol·licitud 38

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

Sessió informativa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals amb el president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya per 
a presentar la Memòria del 2015
359-00002/11
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 38

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el lloc de treball 
de cap de l’Àrea de Registre i Distribució de Documents del Departament de Gestió 
Parlamentària
500-00003/11
Declaració com a desert del concurs 38

Convocatòria per a proveir definitivament, pel sistema de lliure designació, un lloc de 
treball de secretari o secretària del Gabinet de Presidència
500-00008/11
Nomenament 39

Convocatòria per a proveir definitivament, pel sistema de lliure designació, el lloc de 
treball de cap de la Secretaria de la Secretaria General
500-00009/11
Nomenament 40

4.90.15. Contractació

Contractació del servei de manteniment evolutiu i correctiu de les aplicacions corpora-
tives de l’entorn web del Parlament de Catalunya
615-00002/11
Anunci 40
Nomenament de la Mesa de contractació 42
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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 modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació
202-00013/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 13276; 13394).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 18.03.2016 al 22.03.2016).
Finiment del termini: 23.03.2016; 09:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les subvencions als agricultors per a la 
instal·lació de xarxes antipedra
250-00116/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 12815 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 16.03.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, presenta les següents esme-
nes a la Proposta de resolució sobre les subvencions als agricultors per a la instal·lació 
de xarxes antipedra (tram. 250-00116/11).

Esmena 1, GP JS

De modificació de refosa dels punts 1 i 2

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a, en el marc dels 
plans de millora de l’Ordre del CGE 2016, seguir donant suport a tots aquells agri-
cultors que volen instal·lar les xarxes antipedra com a inversió elegible per millorar la 
competitivitat de les seves explotacions agràries.»

Palau del Parlament, 4 de març de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el dret al treball digne 
i la generació d’ocupació
302-00013/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 14871; 14940; 14942; 14945; 14947 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

16.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP SOC (REG. 14871)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari 

Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, pre-
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senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
dret al treball digne i la generació d’ocupació (tram. 302-00013/11).

Esmena 1, GP SOC

De modificació al punt 2

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat en el marc de l’ar-
ticle 45.4 de l’Estatut a impulsar la construcció d’un espai català de relacions laborals 
estable, per tal de fomentar el diàleg i la concertació social, la negociació col·lectiva i la 
resolució extrajudicial de conflictes, reforçar el paper dels interlocutors socials i establir 
espais de concertació de les polítiques socioeconòmiques, com alternativa a les refor-
mes laborals que han facilitat la desregulació i la pèrdua de drets i de capacitat salarial 
dels treballadors i les treballadores.

Esmena 2, GP SOC

D’addició al punt 5

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat, amb la perspectiva 
de l’Acord Interprofessional de Catalunya 2015-2017, a acordar des de la concertació so-
cial i a presentar al plenari del Parlament en el termini de 3 mesos un Pla de xoc per a 
l’ocupació, com a instrument de garantia i confiança per a la recuperació de l’ocupació i 
la millora de l’ocupabilitat de les persones aturades, amb especial incidència als col·lec-
tius més vulnerables, entre ells els joves i els majors de 45 anys i els aturats de llarga 
durada.

Esmena 3, GP SOC

D’addició al punt 7

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a revisar, de la mà de 
les organitzacions juvenils més representatives, el programa Garantia Juvenil 2014-2020 
per tal d’incloure en el Pla d’actuació 2016 iniciatives i inversions que tinguin com a 
objectiu l’ocupació de qualitat, amb drets, sous i condicions de treball dignes i evitin la 
precarització laboral dels i les joves.

Esmena 4, GP SOC

De modificació al punt 13

13. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reforçar el Consell 
de Relacions Laborals i animar a les parts signants de l’Acord Interprofessional de Ca-
talunya i al conjunt dels agents socioeconòmics, a arribar a un acord per a la recupera-
ció salarial i l’establiment de salaris dignes com a element dinamitzador de l’economia.

Esmena 5, GP SOC

D’addició d’un nou punt 13 bis

13 bis. El Parlament insta el Govern a instar el Govern de l’Estat a pujar el salari 
mínim interprofessional perquè assoleixi en el termini de 2 legislatures, el 60% del sala-
ri mitjà net, que és la quantia que assenyala la Carta Social Europea com a retribució 
mínima suficient, tot tendint cap a un salari mínim europeu.

Palau del Parlament, 14 de març de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP SOC

ESMENES PRESENTADES PEL GP PPC (REG. 14940)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
dret al treball digne i la generació d’ocupació (tram. 302-00013/11).

Esmena 1, GP PPC

D’addició d’un nou punt 7 bis

«7 bis. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a establir un 
marc normatiu i fiscal, dins del seu àmbit competencial, que afavoreixi l’activitat em-
presarial de pimes, autònoms i emprenedors, per tal de facilitar la creació d’ocupació.»
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Esmena 2, GP PPC

D’addició d’un nou punt 7 ter

«7 ter. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a completar 
els programes de foment de la ocupació i foment empresarial, pobrament executats en 
l’exercici 2015.»

Esmena 3, GP PPC

D’addició del punt 8

«8. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir en el des-
plegament reglamentari de la Llei del SOC el caràcter públic i gratuït de totes les políti-
ques actives dels serveis d’ocupació, la construcció d’una xarxa compartida i coordina-
da amb els serveis de les administracions locals i sector privat i la garantia de dotació 
dels recursos humans, materials i econòmics necessaris per la seva eficàcia.»

Esmena 4, GP PPC

D’addició d’un nou punt 9 bis

«9 bis. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a articular me-
canismes de coordinació i actuació conjunta i estratègica del SOC amb empreses, cen-
tres de formació professional, universitats, vivers d’empreses, i altres agents del món 
econòmic, per tal de millorar l’eficiència del mercat de treball.»

Esmena 5, GP PPC

De modificació del punt 11

«11. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar en el 
termini de tres mesos un pla que contempli mesures de formació i assessorament a em-
preses a executar el segon semestre de 2016 que permeti avaluar l’efectivitat i l’acompli-
ment dels principis d’igualtat en el treball i de no discriminació per raó de sexe, origen, 
edat, discapacitat o condició social, aportant els recursos necessaris per a fer-ho possi-
ble de manera efectiva.»

Esmena 6, GP PPC

D’addició al punt 17

«17. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a tenir la iniciativa 
política proactiva necessària, garantir estabilitat política i el respecte a l’estat de dret 
per tal de recuperar la confiança per evitar la deslocalització d’empreses de Catalunya, 
especialment aquelles amb coneixement estratègic per al desenvolupament industrial 
del país.»

Esmena 7, GP PPC

De supressió i addició al punt 18

«18. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport als treballadors i treballa-
dores de totes les empreses en crisi d’empreses en crisi com Covestro, Ercros, General 
Electric, Delphi, Bacardí, entre d’altres, i insta el Govern de la Generalitat a assegurar 
un paper mediador actiu per evitar la pèrdua de llocs de treball.»

Palau del Parlament, 15 de març de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP PPC

ESMENES PRESENTADES PEL GP CUP - CC (REG. 14942)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Mireia Vehí i Cantenys, diputada del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 
estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el dret al treball digne i la genera-
ció d’ocupació (tram. 302-00013/11).

Esmena 1, GP CUP-CC

De supressió i addició

«Marc de relacions laborals
1. El Parlament de Catalunya es compromet a incorporar com una de les primeres 

i principals prioritats objecte d’estudi a la Comissió d’estudi del Procés Constituent de 
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Treball un model de relacions laborals per Catalunya que defineixi les característiques 
del dret a un treball de qualitat i un salari digne, les mesures de redistribució de la ri-
quesa que poden permetre generar ocupació de qualitat, les garanties de la negociació 
col·lectiva i la participació dels treballadors en l’empresa, i les garanties de respecte, 
igualtat i no discriminació en l’entorn laboral.»

Palau del Parlament, 15 de març de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Mireia Vehí i Cantenys, diputada, GP CUP-CC 

ESMENES PRESENTADES PEL GP C’S (REG. 14945)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre el dret al treball digne i la generació d’ocupació (tram. 302-
00013/11).

Esmena 1, GP C’s

De supressió
Es suprimeix el punt 1 de la moció.

Esmena 2, GP C’s

De supressió
Es suprimeix el punt 2 de la moció.

Esmena 3, GP C’s

De supressió i addició al punt 3

Reforma laboral
3. El Parlament de Catalunya considera que la reforma laboral aplicada a partir del 

2012 ha estat ineficaç per a generar ocupació, inútil per aturar el tancament d’empreses 
i injusta per a les persones treballadores, i demana al Congrés dels Diputats la presa en 
consideració de les iniciatives necessàries per a la seva derogació reforma.

Esmena 4, GP C’s

De supressió al punt 4

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar-li en el 
període de tres mesos un Projecte de Proposició de llei al Congrés dels Diputats de mo-
dificació de la Llei 3/2012 de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral que 
recuperi la regulació anterior a setembre del 2010 en relació a:

a. la capacitat de l’autoritat laboral i l’autorització administrativa prèvia en els con-
flictes laborals

b. els drets i els mecanismes de la negociació col·lectiva en totes les situacions em-
presarials estables i sobrevingudes

c. la força vinculant i el manteniment de la vigència dels convenis col·lectius
d. les garanties i les indemnitzacions en cas d’extinció de contractes
e. la regulació de les causes objectives d’acomiadament
f. la regulació contractual.

Esmena 5, GP C’s

De supressió

14. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar en aquest 
marc de concertació salarial un acord entre organitzacions sindicals i empresarials 
representatives per fixar un salari mínim de referència que hauran de respectar totes 
aquelles empreses que contractin amb el govern de la Generalitat.

Palau del Parlament, 15 de març de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, GP C’s
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ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 14947)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el dret al treball digne i la 
generació d’ocupació (tram. 302-00013/11).

Esmena 1, GP JS

De modificació

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a consolidar la cons-
trucció d’un marc català de relacions laborals estable, per tal de fomentar el diàleg i la 
concertació social, reforçar el paper dels interlocutors socials i establir espais de con-
certació de les polítiques socioeconòmiques, com alternativa a les reformes laborals que 
han facilitat la desregulació i la pèrdua de drets i de capacitat salarial dels treballadors 
i les treballadores.

Esmena 2, GP JS

De supressió

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar-li en el 
període de tres mesos un Projecte de Proposició de llei al Congrés dels Diputats de mo-
dificació de la Llei 3/2012 de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral que 
recuperi la regulació anterior a setembre del 2010 en relació a: 

a. la capacitat de l’autoritat laboral i l’autorització administrativa prèvia en els con-
flictes laborals

b. els drets i els mecanismes de la negociació col·lectiva en totes les situacions em-
presarials estables i sobrevingudes

c. la força vinculant i el manteniment de la vigència dels convenis col·lectius
d. les garanties i les indemnitzacions en cas d’extinció de contractes
e. la regulació de les causes objectives d’acomiadament
f. la regulació contractual.

Esmena 3, GP JS

De supressió i addició

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat, amb la perspectiva 
de l’Acord Interprofessional de Catalunya 2015-2017, a acordar des de la concertació 
social i a presentar al plenari del Parlament en el termini de 3 mesos el Pla de xoc per a 
l’ocupació que s’està impulsant des del Govern, com a instrument de garantia i confian-
ça per a la recuperació de l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat de les persones atu-
rades, amb especial incidència als col·lectius més vulnerables, entre ells els joves i els 
majors de 45 anys.

Esmena 4, GP JS

De modificació i addició

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat el pla d’actuació del 
Govern pel millor aprofitament dels recursos del Fons Social Europeu (Pla 2014-2020) 
en relació a la promoció de l’ocupació de qualitat.

Esmena 5, GP JS

De modificació i supressió

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a vetllar per tal que el 
programa Garantia Juvenil 2014-2020 inclogui iniciatives i inversions que tinguin com 
a objectiu l’ocupació de qualitat, amb drets, sous i condicions de treball dignes i evitin 
la precarització laboral dels i les joves.

Esmena 6, GP JS

D’addició

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a treballar per incre-
mentar els recursos humans a disposició de les oficines del SOC per desenvolupar les 
tasques d’orientació i intermediació en la recerca d’ocupació, definint l’estructura i la re-
lació de llocs de treball necessaris i suficients d’aquestes oficines.
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Esmena 7, GP JS

D’addició

10. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar en el 
termini de tres mesos un calendari prioritzat amb una selecció de mesures urgents de 
promoció i de control de les activitats de prevenció a les empreses, dins del III Pla de 
Seguretat i Salut Laboral 2015-2020, per tal de frenar l’increment de la sinistralitat per 
accidents de treball.

Esmena 8, GP JS

De modificació i supressió

11. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar en 
aquesta legislatura un pla d’inspecció específic a executar el segon semestre de 2016 
que permeti avaluar l’efectivitat i l’acompliment dels principis d’igualtat en el treball i 
de no discriminació per raó de sexe, origen, edat, discapacitat o condició social, apor-
tant els recursos necessaris per a fer-ho possible de manera efectiva.

Esmena 9, GP JS

De modificació

12. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar en 
aquesta legislatura un pla d’actuació de la Inspecció de Treball de Catalunya que situï 
les prioritats de l’autoritat laboral en relació a les conductes contràries als drets laborals 
o irregulars en la seva aplicació i desenvolupament.

Esmena 10, GP JS

De supressió

15. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a promoure i impul-
sar dins del marc de relacions del Govern amb el món local, acords de ciutat que perme-
tin establir de manera concertada entre administracions locals, sindicats i empresaris, 
l’establiment d’un salari mínim de ciutat amb l’objectiu que sigui respectat per aquelles 
empreses que contractin amb els ajuntaments o altres administracions locals.

Esmena 11, GP JS

De modificació

16. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a revisar l’indicador 
de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) en el marc del projecte de llei de pressu-
postos per al 2016.

Esmena 12, GP JS

De modificació

17. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar execu-
tant el programa de reactivació industrial per tal de detectar i, sempre que sigui possi-
ble, anticipar les situacions de risc industrial amb l’objectiu de prioritzar el manteni-
ment de l’activitat productiva i del màxim nombre de llocs de treball, especialment en 
aquells casos on hi ha un impacte més gran, ja sigui sobre un territori o un sector d’ac-
tivitat.

Palau del Parlament, 15 de març de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
302-00014/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 14867; 14939; 14946; 15259 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

16.03.2016

ESMENA PRESENTADA PEL GP CSP (REG. 14867)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamen-

tari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 302-00014/11).

Esmena 1, GP CSP

D’addició a l’apartat 4, s’addiciona un incís al final del paràgraf

«4. El Parlament de Catalunya constata la conveniència de prendre les iniciatives le-
gislatives que siguin necessàries per reformar les lleis 11/2007 de l’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la llei 2/2002, del 4 de maig, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, que van ser modificades mitjançant la llei 2/2012, 
del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual, amb l’objectiu 
de revertir el sistema d’elecció per majoria absoluta en segona votació i mantenir els 
preceptes de les lleis originals, en els que es preveu únicament l’elecció per majoria de 
dos terços de la Cambra, així com que la proposta dels membres l’hagin de signar un 
mínim de tres grups parlamentaris. Així mateix, aquestes iniciatives legislatives també 
haurien de permetre aprofundir en altres millores i actualitzacions de les esmentades 
lleis.»

Palau del Parlament, 15 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP

ESMENES PRESENTADES PEL GP PPC (REG. 14939)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Andrea Levy Soler, diputada del Grup Parla-

mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 
302-00014/11).

Esmena 1, GP PPC

D’addició

«4. El Parlament de Catalunya constata la conveniència de prendre les iniciatives le-
gislatives que siguin necessàries per reformar les lleis 11/2007 de l’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la llei 2/2002, del 4 de maig, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, que van ser modificades mitjançant el Decret llei 
2/2010 de 30 de març i la Llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual, amb l’objectiu de revertir el sistema d’elecció per majoria abso-
luta en segona votació i mantenir els preceptes de les lleis originals, en els que es preveu 
únicament l’elecció per majoria de dos terços de la Cambra, així com que la proposta 
dels membres l’hagin de signar un mínim de tres grups parlamentaris.»

Esmena 2, GP PPC

D’addició

«5. El Parlament de Catalunya insta al Consell de l’Audiovisual de Catalunya a in-
troduir nous barems per la qualificació de la pluralitat més enllà del criteri estadístic i 
quantitatiu en serveis d’informatius. Així s’analitzarà la pluralitat de continguts, la pon-
deració en la diversitat de veus i l’equanimitat a la resta de programes que s’emetin als 
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canals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, especialment als espais de 
tertúlia.

Amb l’objectiu que aquest encàrrec no hagi de suposar una major despesa pel Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, també se l’insta a cenyir les seves activitats a l’es-
tricte àmbit d’actuació que preveu la Llei 2/2000 del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya.»

Palau del Parlament, 15 de març de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Andrea Levy Soler, diputada, GP PPC

ESMENES PRESENTADES PEL GP C’S (REG. 14946)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, David Mejía Ayra, diputat del Grup Parlamentari 

de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 302-00014/11).

Esmena 1, GP C’s

D’addició

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Acordar, en el termini de tres mesos, un nou contracte programa amb la Corpora-

ció Catalana de Mitjans Audiovisuals que contempli l’estabilitat financera i la viabilitat 
econòmica de Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, incloent-hi un pla de ra-
cionalització de la despesa i un pla per eixugar progressivament el deute de la Corpo-
ració.

Palau del Parlament, 15 de març de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; David Mejía Ayra, diputat, GP C’s

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 15259)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (tram. 302-00014/11).

Esmena 1, GP JS

De modificació

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. En base al nou marc que estableixin els pressupostos per l’any 2016, treballar per 

acordar un nou contracte programa amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als que contempli l’estabilitat financera i la viabilitat econòmica de Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals.

Esmena 2, GP JS

De modificació i addició

2. Garantir que el nou contracte programa incorpora els següents aspectes:
a. Especificarà i identificarà els objectius concrets per al compliment de totes les 

missions de servei públic establertes a l’article 26 de la Llei 22/2005 de Comunicació 
Audiovisual de Catalunya i els instruments amb què els ha d’assolir.

b. Donarà compliment al mandat del Parlament pel que fa la contractació de produc-
ció externa i contindrà indicadors de qualitat, gestió, audiències i accessibilitat.

c. Es desenvoluparà amb el màxim nivell d’acord i consens amb els representants 
dels comitès d’empresa de TV3 i Catalunya Ràdio en els temes que afectin a l’equipara-
ció de plantilles i projecte de confluència de redaccions, d’acord amb el que fitxa la Llei 
de la CCMA.
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Esmena 3, GP JS

De modificació

3. En referència als recents nomenaments en l’estructura executiva de la Corporació 
(responsable del Procés de Confluència, director de l’Àrea d’Esports, adjunt a la Direc-
ció de TV3 i cap de Continguts i Programes, el director de Continguts de Catalunya Rà-
dio, el del Director d’Anàlisi i Explotació d’Audiències i el del nou Cap d’Informatius 
de TVC, així com també els directors de televisió i de la ràdio públiques), el Parlament 
de Catalunya insta el Govern de la Generalitat i al Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a complir allò que determina la llei 17/2015, de 21 de 
juliol, d’Igualtat efectiva de dones i homes, pel que fa a la paritat dels seus membres.

Esmena 4, GP JS

D’addició

4. El Parlament de Catalunya constata la conveniència de prendre les iniciatives le-
gislatives que siguin necessàries per reformar les lleis 11/2007 de l’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la llei 2/2002, del 4 de maig, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, que van ser modificades mitjançant la llei 2/2012, 
del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual, amb l’objectiu 
de revertir el sistema d’elecció per majoria absoluta en segona votació i mantenir els 
preceptes de les lleis originals, en els que es preveu únicament l’elecció per majoria de 
dos terços de la Cambra, així com que la proposta dels membres l’hagin de signar un 
mínim de tres grups parlamentaris. Lleis aprovades amb ampli consens i que amb el seu 
retorn han de crear les condicions necessàries per emprendre un ampli debat sobre el 
futur del sector audiovisual i la CCMA en tots els seus àmbits.

Esmena 5, GP JS

De modificació

5. El Parlament de Catalunya insta al Consell de l’Audiovisual de Catalunya a ini-
ciar un estudi sobre mecanismes de control de la pluralitat que es porten a terme a 
nivell internacional. I aplicar-los, si s’escau, per analitzar la pluralitat de continguts, la 
ponderació en la diversitat de veus i l’equanimitat a la resta de programes que s’emetin 
als canals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, especialment als espais 
de tertúlia.»

Palau del Parlament, 15 de març de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació
302-00015/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 14543; 14868; 14941; 14948; 15411 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

16.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP C’S (REG. 14543)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’ocupació (tram. 302-00015/11).

Esmena 1, GP C’s

De supressió i addició

1. Presentar en el termini de tres mesos, a través de la web www.transparencia.cat, 
www.transparencia.gencat.cat la informació relativa de la presència de dones a les ge-
rències d’empreses públiques, organismes públics, fundacions i consorcis de la Genera-
litat i ajuntaments de Catalunya, així com a la resta d’administracions locals.

http://www.transparencia.gencat.cat
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Esmena 2, GP C’s

De modificació del punt 6, que resta redactat de la següent manera

Crisi d’empreses
6. Crear i convocar, en aquest període de sessions, una Mesa de treball amb admi-

nistracions i agents socials i econòmics per impulsar un Pacte pel Treball, que busqui 
transformar el creixement econòmic en benestar pels ciutadans/es, amb l’objectiu de: 

a) Fomentar les bones pràctiques i intercanviar idees amb experts sobre un possible 
canvi del model productiu.

b) Establir un calendari de reunions periòdiques entre patronals, sindicats i altres 
agents socials implicats.

c) Presentar en seu parlamentària els informes de conclusions d’aquesta Mesa per 
obtenir possibles solucions per tal de millorar la creació d’ocupació a Catalunya.

Esmena 3, GP C’s

De supressió al punt 11

11. Recuperar la dotació de llocs de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya per 
poder oferir els serveis bàsics d’orientació i formació per a l’acreditació de 150.000 per-
sones cada any i per a l’increment progressiu de la ràtio d’orientadors per arribar a un 
per cada 300 aturats, tot tendint a assolir la mitjana recomanada per l’OIT, que és de 85 
aturats per cada orientador.»

Palau del Parlament, 14 de març de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s

ESMENA PRESENTADA PEL GP CSP (REG. 14868)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari 

de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’ocupació (tram. 302-00015/11).

Esmena 1, GP CSP

D’addició de dos nous punts al final del text

«12. Assegurar que després dels processos de promoció interna del personal de la 
Generalitat que es portin a terme, no s’amortitzarà cap de les possibles places vacants 
que en resultin, per tal de mantenir els llocs de treball de les persones interines que ocu-
pen actualment plaça de tècnics de gestió en el SOC.

13. Definir l’estructura de les oficines de Treball i la relació de llocs de treball sufi-
cients i necessaris per permetre realitzar tots els processos relacionats amb l’ocupació 
des dels serveis públics, inclosa la intermediació, i evitar destinar recursos humans in-
necessaris al programa d’agències de col·locació.»

Palau del Parlament, 14 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP

ESMENES PRESENTADES PEL GP PPC (REG. 14941)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’ocupació (tram. 302-00015/11).

Esmena 1, GP PPC

D’addició al punt 4

«4. Desenvolupar un Pla d’Igualtat Retributiva, treballant amb l’àmbit social i em-
presarial, la reducció de l’escletxa salarial entre homes i dones i introduint la lluita con-
tra la desigualtat salarial dins dels Plans d’Igualtat de les empreses en el que es prengui 
en consideració el mèrit, la capacitat i la formació.»
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Esmena 2, GP PPC

D’addició d’un nou punt 7 bis

«7 bis. Establir un marc normatiu i fiscal, dins del seu àmbit competencial, que afa-
voreixi l’activitat empresarial de les pimes, autònoms i emprenedors, per tal de facilitar 
la creació d’ocupació.»

Esmena 3, GP PPC

D’addició al punt 10

«10. Potenciar la col·laboració amb els ajuntaments i el sector privat en l’àmbit de 
l’ocupació, sense perjudici de les tasques del SOC i sempre amb la dotació de recursos 
corresponent, per tal de donar una millor resposta als desocupats/des.»

Esmena 4, GP PPC

D’addició d’un nou punt 12

«12. Completar els programes de foment de l’ocupació i foment empresarial, pobra-
ment executats en l’exercici 2015.»

Palau del Parlament, 15 de març de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP PPC 

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 14948)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació (tram. 302-
00015/11).

Esmena 1, GP JS

De modificació

1. Impulsar que a través de la web www.transparencia.cat s’informi de la presència 
de dones a les gerències d’empreses, organismes públics, fundacions i consorcis de la 
Generalitat i ajuntaments de Catalunya.

Esmena 2, GP JS

De modificació i supressió

2. Presentar al Parlament un informe de diagnosi sobre la situació de la desigualtat 
salarial de gènere de Catalunya, en aquest període de sessions, amb el propòsit de tenir 
informació recent i detallada per de lluitar contra les desigualtats salarials.

Esmena 3, GP JS

De modificació i addició

3. Elaborar i presentar al Parlament, al llarg d’aquest any 2016, els informes per ava-
luar l’eficiència de les actuals polítiques actives d’ocupació destinades a la igualtat de 
gènere del SOC, per tal de proposar accions de futur.

Esmena 4, GP JS

De modificació

4. Proposar mesures per a la Lluita contra l’escletxa salarial i la desigualtat retribu-
tiva a les recomanacions dels Plans d’Igualtat de les empreses.

Esmena 5, GP JS

D’addició

5. Desplegar els articles de competència del TASF de la Llei d’igualtat de Catalunya 
el més aviat possible, i presentar el projecte d’agents per la igualtat a les empreses a la 
Comissió de Treball, en aquest període de sessions.

Esmena 6, GP JS

De modificació

6. Convocar, d’acord amb el seu reglament de funcionament, el Consell Català de 
l’Empresa per tal que en l’exercici de les funcions que li corresponen identifiqui i pro-
posi els instruments de política industrial i les bones pràctiques que permetin la trans-
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formació del sector productiu català en un model basat en el coneixement i que sigui el 
fonament d’un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

Esmena 7, GP JS

De modificació

7. Continuar treballant conjuntament amb els agents econòmics i socials per ana-
litzar les causes que posen en risc la continuïtat de l’activitat de les empreses i evitar la 
pèrdua de llocs de treball.

Esmena 8, GP JS

De modificació

8. Potenciar el Servei d’Ocupació de Catalunya com el veritable servei públic 
d’acompanyament als i les desocupades exigint la recuperació dels fons de Conferència 
Sectorial del 2010 a l’Estat.

Esmena 9, GP JS

De modificació

9. Presentar al Parlament, en aquesta legislatura, un informe sobre l’estat actual del 
Servei d’Ocupació de Catalunya (ràtios de personal d’atenció al públic i administratiu a 
cada oficina, percentatge d’inserció, relació dels llocs de treball...).

Esmena 10, GP JS

De modificació

11. Treballar per recuperar, tot reclamant al Govern de l’Estat la recuperació dels 
programes d’orientadors del 2012, la dotació de llocs de treball del Servei d’Ocupació 
de Catalunya per poder oferir els serveis bàsics d’orientació i formació per a l’acredita-
ció de 150.000 persones cada any i per a l’increment progressiu de la ràtio d’orientadors 
per arribar a un per cada 300 aturats, tot tendint a assolir la mitjana recomanada per 
l’OIT, que és de 85 aturats per cada orientador.

Palau del Parlament, 15 de març de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

ESMENES PRESENTADES PEL GP CUP - CC (REG. 15411)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Mireia Vehí i Cantenys, diputada del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 
estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació (tram. 302-00015/11).

Esmena 1, GP CUP-CC

De modificació

«6. Crear i convocar, en aquest període de sessions, una Taula amb administracions 
i agents socials i econòmics per impulsar un Pacte pel Treball, que busqui transformar 
el creixement econòmic en benestar pels ciutadans/es, amb l’objectiu de: 

a) Posar en el centre del debat el model productiu
b) Basar-se en el diàleg social per abordar mecanismes de garantia de la protecció 

dels drets laborals.
c) Focalitzar-se en la creació d’ocupació»

Esmena 2, GP CUP-CC

De modificació

«6. Crear i convocar, en aquest període de sessions, una Taula amb administracions 
i agents socials i econòmics per impulsar un Pacte pel Treball, que busqui transformar 
el creixement econòmic en benestar pels ciutadans/es, amb l’objectiu de: 

a) Posar en el centre del debat el model productiu
b) Basar-se en el diàleg social
c) Focalitzar-se en la creació d’ocupació de qualitat, amb salaris dignes i estable.» 
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Esmena 3, GP CUP-CC

De modificació

8. Potenciar el Servei d’Ocupació de Catalunya com el veritable servei públic 
d’acompanyament als i les desocupades, que no externalitzi la intermediació laboral a 
empreses privades, recuperant en el proper Projecte de llei de Pressupostos de la Gene-
ralitat els nivells de 2010.»

Palau del Parlament, 16 de març de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Mireia Vehí i Cantenys, diputada, GP CUP-CC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre Transports 
Metropolitans de Barcelona
302-00016/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 14544; 14949; 14950; 15260 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

16.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP C’S (REG. 14544)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre Transports Metropolitans de Barcelona (tram. 302-00016/11).

Esmena 1, GP C’s

De modificació del punt 4, que resta redactat de la següent manera

4. Emplaçar a TMB a escoltar i dialogar amb els treballadors per tal de tenir en 
compte les seves reivindicacions, incloent-hi la possibilitat d’acollir-se al nou conveni.

Esmena 2, GP C’s

D’addició d’un nou punt

5. Coordinar amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona la implementació de les mesu-
res anteriors descrites.

Palau del Parlament, 14 de març de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP C’s

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 14949)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre Transports Metropolitans 
de Barcelona (tram. 302-00016/11).

Esmena 1, GP JS

De modificació

«1. Sol·licitar a les empreses públiques a fer públics els pressupostos de l’empresa 
per al 2016.

Esmena 2, GP JS

De modificació

2. Sol·licitar a les empreses públiques a fer públics els sous dels càrrecs directius de 
l’empresa.

Esmena 3, GP JS

De supressió

3. Demanar la racionalització de la cúpula directiva de TMB i la conseqüent reduc-
ció del nombre de càrrecs directius.
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Esmena 4, GP JS

De modificació

4. Emplaçar les parts afectades pel conflicte de TMB per tal que continuïn el procés 
de negociació que els porti a resoldre satisfactòriament les diferències a través del dià-
leg, la bona fe negociadora, el compliment de la llei de transparència i tots aquells ele-
ments que puguin afavorir-hi.

Palau del Parlament, 15 de març de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

ESMENA PRESENTADA PEL GP CSP (REG. 14950)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre Transports 
Metropolitans de Barcelona (tram. 302-00016/11).

Esmena 1, GP CSP

De modificació de tot el text que restaria redactat de la següent manera: 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Complir la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014 de 27 de gener pel 

que fa a l’establiment d’un topall salarial per alts càrrecs i personal directiu del sector 
públic, que es troba en situació de flagrant incompliment-

2. Fer les gestions necessàries davant TMB i el conjunt d’empreses públiques de Ca-
talunya perquè facin públics els seus pressupostos en els termes que obliga la Llei de 
transparència i bon govern aprovada el juliol del 2014.

3. Fer les gestions necessàries davant TMB, l’empresa pública Ferrocarrils de la Ge-
neralitat i el conjunt d’empreses públiques de Catalunya perquè facin públics els sous de 
tots els seus càrrecs directius.

4. Demanar als responsables del conjunt d’empreses públiques de Catalunya i de 
l’empresa TMB la racionalització de les seves estructures directives i de gestió.

5. Demanar a les parts negociadores del Conveni Col·lectiu de TMB que intensifi-
quin les negociacions i esmercin tots els esforços necessaris per arribar a un acord de 
Conveni que doni satisfacció a les reivindicacions dels treballadors, al mateix temps 
que es garanteix un servei essencial clau per garantir el dret a la mobilitat de la ciuta-
dania, com son els del metro i bus.

6. Donar ple suport al projecte de prolongació i connexió del TramBaix amb Tram-
Besos i a garantir la seva gestió pública.

7. Donar compliment a la Llei de finançament del transport públic per permetre una 
millora del servei de mobilitat de la ciutadania i alhora una millora de les condicions 
de treball

8. Revocar la privatització del projecte TMobilitat i garantir la seva gestió pública 
per evitar entregar»

Palau del Parlament, 15 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

ESMENES PRESENTADES PEL GP PPC (REG. 15260)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Alberto Villagrasa Gil, diputat del Grup Par-

lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 158 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre Transports Metropolitans de Barcelona (tram. 302-
00016/11).
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Esmena 1, GP PPC

De supressió del punt 4

«4. Emplaçar TMB a atendre les reivindicacions dels treballadors de l’empresa i que 
tots els treballadors en plantilla s’acullin al nou conveni.»

Palau del Parlament, 15 de març de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior
302-00017/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 14870 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP SOC (REG. 14870)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’acció exterior (tram. 302-00017/11).

Esmena 1, GP SOC

De modificació de tot el text del punt 1, nou text: 

1. Fomentar l’acció exterior de la Generalitat, esmerçant els esforços del Govern en 
la promoció a l’exterior dels interessos del conjunt de Catalunya, fent de la internacio-
nalització un eix principal per al desenvolupament equilibrat dels diferents territoris, la 
promoció internacional de la llengua i la cultura catalanes, la promoció de Catalunya 
com a seu d’organitzacions internacionals, el suport a les comunitats catalanes de l’ex-
terior i l’establiment de relacions de suport amb els ciutadans catalans a l’exterior, amb 
especial èmfasi en oferir la millor informació disponible als catalans i catalanes que es 
veuen forçats a buscar oportunitats a l’exterior i en oferir-los l’acollida a plans de re-
torn a Catalunya, així com esmerçar els esforços del Govern també en la defensa de la 
pau, els drets humans i el desenvolupament humà sostenible, la promoció de la inter-
nacionalització econòmica de Catalunya i el suport a les empreses catalanes amb seu a 
l’exterior, l’atracció d’inversió estrangera a l’exterior, i la potenciació de la col·labora-
ció amb les entitats i els col·lectius que actuen en l’àmbit de l’acció exterior de Catalu-
nya, actuant de tal manera que es projecti a l’exterior la realitat de la pluralitat social i 
política existent a Catalunya.

Esmena 2, GP SOC

De modificació de tot el text del punt 4, nou text: 

4. Cercar el consens polític en les orientacions i estratègies generals de l’acció exte-
rior i de les relacions amb la Unió Europea, i en l’actuació de les oficines d’acció ex-
terior de la Generalitat, per tal d’aconseguir la continuïtat i l’estabilitat que requereixen 
aquestes polítiques per al mitjà i el llarg termini.

Esmena 3, GP SOC

De modificació i addició del punt 5

5. Elaborar i presentar en el termini de sis mesos un pla d’optimització de la despesa 
en acció exterior, amb l’objectiu de mantenir el servei I les actuacions d’acció exterior 
però racionalitzant les despeses que s’hi destinen, dins d’una revisió integral i indepen-
dent de la despesa pública de la Generalitat, seguint les millors pràctiques internacionals, 
per tal de millorar-ne l’eficiència i identificar despesa supèrflua.

Palau del Parlament, 14 de març de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC
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4. Informació

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller 
d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre les 
accions del Departament per a donar compliment a la providència del 
Tribunal Constitucional que li suspèn determinades competències
354-00045/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Juan Milián Querol, del GP PPC (reg. 11233).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comis-
sió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, 15.03.2016.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller 
d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre la 
contractació d’Independent Diplomat
354-00046/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Juan Milián Querol, del GP PPC (reg. 11234).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comis-
sió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, 15.03.2016.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’Antonio Centeno, en representació del 
Fòrum de Vida Independent, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00001/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 12034).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença d’Antonio Guillén, president del Comitè Català 
de Representants de Persones amb Discapacitat i de la Fundació Ecom, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 
del 24 de desembre
352-00002/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 12034).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.
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Proposta de compareixença d’Andrés Rueda, en representació de 
l’Associació Professional Catalana de Directors i Directores de Centres i 
Serveis d’Atenció a la Dependència, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00003/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 12034).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença de Jordi Tudela, exdirector del Programa per a 
l’impuls i ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les 
persones amb dependències (ProDep), amb relació a la Proposició de llei 
de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00004/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 12034).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença d’Àlex Moreno, en representació del col·lectiu 
Papás de Àlex - Associació per la Defensa dels Drets dels Discapacitats 
i llurs Famílies, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00005/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 12034).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença de Vicente Botella, en representació de la 
Unió de Petites i Mitjanes Residències, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00006/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 12034).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.
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Proposta de compareixença de Lluís Bou, president de Geriàtrics Catalans, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 
del 24 de desembre
352-00007/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 12034).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença de Cinta Pascual, presidenta de l’Associació 
Catalana de Recursos Assistencials, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00008/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 12034).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença d’Oriol Illa, president de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00009/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 12034).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença d’Assumpció Ros, presidenta de la Federació 
d’Entitats d’Atenció a la Tercera Edat, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00010/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 12034).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença de Júlia Montserrat, economista, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de 
desembre
352-00011/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 12034).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.
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Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00012/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 12034).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació 
del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00013/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 12034).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de 
Treballadors amb relació a la Proposició de llei de modificació del text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00014/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 12034).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença de Joan Ramon Ruiz i Nogueres, director de 
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00015/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 13687).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença de Carmela Fortuny i Camarena, exdirectora 
de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de 
desembre
352-00016/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 13687).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.
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Proposta de compareixença de Carolina Homar, experta i exdirectora de 
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00017/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 13687).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença d’Oriol Illa, president de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00018/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 13687).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença de Manuel Aguilar Hendrickson, del 
Departament de Treball Social de la Universitat de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de 
desembre
352-00019/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 13687).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença de Jordi Tudela i Fernández, expert i 
exdirector del Programa per a l’impuls i ordenació de la promoció de 
l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb dependències 
(ProDep), amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, del 24 de desembre
352-00020/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 13687).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.
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Proposta de compareixença de Teresa Crespo, presidenta de la Federació 
d’Entitats Catalanes d’Acció Social, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00021/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 13687).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença de David Casado, analista de l’Institut Català 
d’Avaluació de Polítiques Públiques, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00022/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 13687).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença de Toni Vilà, professor de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00023/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 13687).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença de José Manuel Ramírez, director de 
l’Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de 
desembre
352-00024/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 13687).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença de Núria Carreras i Comes, degana del 
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00025/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 13687).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.
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Proposta de compareixença de Maria Rosa Monreal, presidenta del Col·legi 
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00026/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 13687).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de 
Psicologia de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació 
del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00027/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 13687).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma de la 
Gent Gran amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, del 24 de desembre
352-00028/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 13687).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions de Gent Gran de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00029/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 13687).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença de Lluïsa Moret, presidenta de la Comissió de 
Benestar Social de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de 
desembre
352-00030/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 13687).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.
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Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma de 
Professionals Nosaltres No Callem amb relació a la Proposició de llei de 
modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00031/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 13687).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Directors de Centres i Serveis d’Atenció a la Dependència 
Gerontològica amb relació a la Proposició de llei de modificació del text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00032/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 13687).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença de Cinta Pascual, presidenta de l’Associació 
Catalana de Recursos Assistencials, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00033/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 13687).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Centres 
d’Atenció a la Dependència de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00034/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 13687).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença de Vicente Botella, en representació de la 
Unió de Petites i Mitjanes Residències, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00035/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 13687).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.



BOPC 85
18 de març de 2016

4.53.05. 32

Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Entitats de Salut amb relació a la Proposició de llei de modificació del 
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00036/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 13687).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença d’una representació de la Unió Catalana 
d’Hospitals amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, del 24 de desembre
352-00037/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 13687).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença d’una representació del Consorci de Salut 
Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació del 
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00038/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 13687).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença de Júlia Montserrat, economista, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de 
desembre
352-00039/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 13687).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença de Gregorio Rodríguez Cabrero, catedràtic de 
la Universitat d’Alcalá de Henares, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00040/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 13687).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.
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Proposta de compareixença de Guillem López Casasnovas, catedràtic 
d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00041/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 13687).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença d’una representació del comitè d’experts per 
a la redacció del document de bases de l’Avantprojecte de la llei catalana 
d’autonomia personal amb relació a la Proposició de llei de modificació del 
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00042/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 13687).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença de Montserrat Falguera, presidenta de la 
Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de 
desembre
352-00043/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 13687).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença de Pau Marí-Klose, professor de sociologia 
de la Universitat de Saragossa, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00044/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 13687).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.
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Proposta de compareixença d’una representació de les sectorials 
dels professionals del sector de la dependència de la Unió General de 
Treballadors amb relació a la Proposició de llei de modificació del text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00045/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 13687).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença d’una representació de les sectorials dels 
professionals del sector de la dependència de Comissions Obreres de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, del 24 de desembre
352-00046/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 13687).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença d’Anna Fornós, directora assistencial de 
l’Associació de la Paràlisi Cerebral, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00126/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 14713).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença de Pere Marquès, en representació de 
l’Hospital Sant Joan de Déu, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00127/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 14713).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença de Mercè Boada, experta en dependència 
cognitiva per demència, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00128/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 14713).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.
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Proposta de compareixença de Jaume Padrós, metge geriatre expert en 
sociosanitaris, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00129/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 14713).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Proposta de compareixença de Teresa Ramírez Rofastes, experta en 
dependència i capacitats cognitives, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
352-00130/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 14713).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 15.03.2016.

Sol·licitud de compareixença de Ramon Font i Bové, delegat del Govern de 
la Generalitat a Portugal, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre el treball que 
ha desenvolupat a la Delegació
356-00041/11

SOL·LICITUD

Presentació: Juan Milián Querol, del GP PPC (reg. 11228).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Insti-
tucionals i Transparència, 15.03.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Delegació del 
Govern de la Generalitat al Marroc davant la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre 
el treball que ha desenvolupat la Delegació
356-00042/11

SOL·LICITUD

Presentació: Juan Milián Querol, del GP PPC (reg. 11229).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Insti-
tucionals i Transparència, 15.03.2016.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Delegació del 
Govern de la Generalitat al Vaticà davant la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre 
el treball que ha desenvolupat la Delegació
356-00043/11

SOL·LICITUD

Presentació: Juan Milián Querol, del GP PPC (reg. 11230).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Insti-
tucionals i Transparència, 15.03.2016.

Sol·licitud de compareixença d’Albert Royo i Mariné, secretari general del 
Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, davant la Comissió d’Acció 
Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè 
informi sobre la contractació d’Independent Diplomat per part del Diplocat
356-00044/11

SOL·LICITUD

Presentació: Juan Milián Querol, del GP PPC (reg. 11231).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Insti-
tucionals i Transparència, 15.03.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè Executiu del 
Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya davant la Comissió d’Acció 
Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè 
informi sobre el pla d’actuació i el finançament del Consell de Diplomàcia 
Pública de Catalunya
356-00047/11

SOL·LICITUD

Presentació: Susana Beltrán García, del GP C’s (reg. 11672).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Insti-
tucionals i Transparència, 15.03.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Agrària 
de Joves Agricultors de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre l’estat del sector 
agrari
356-00048/11

SOL·LICITUD

Presentació: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC (reg. 11677).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció, 16.03.2016.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Catalana 
de Pesca Esportiva i Càsting davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació perquè informi sobre l’estat de la pesca esportiva
356-00049/11

SOL·LICITUD

Presentació: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC (reg. 11678).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció, 16.03.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació 
Internacional d’Entitats Catalanes davant la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre 
la realitat actual de la Catalunya exterior
356-00055/11

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del GP JS (reg. 12522).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Insti-
tucionals i Transparència, 15.03.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana 
de Productors de Porcí davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació perquè informi sobre la crisi del sector
356-00059/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, juntament amb dos altres diputats del GP JS (reg. 13935).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció, 16.03.2016.

Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges davant la Comissió de 
la Infància perquè informi sobre el cas de presumptes abusos a menors en 
un centre educatiu de Barcelona i sobre el protocol per a aquests casos
356-00061/11

SOL·LICITUD

Presentació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s (reg. 14109).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 15.03.2016.

Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris 
davant la Comissió de Justícia perquè informi dels aldarulls i les 
agressions que han tingut lloc en centres penitenciaris el 2015 i el 2016
356-00062/11

SOL·LICITUD

Presentació: Carmen de Rivera i Pla, del GP C’s (reg. 14110).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 16.03.2016.
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Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris 
davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les deficiències del 
Centre Penitenciari Mas d’Enric, del Catllar (Tarragonès)
356-00069/11

SOL·LICITUD

Presentació: Carmen de Rivera i Pla, del GP C’s (reg. 14943).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 16.03.2016.

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

Sessió informativa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb el president del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya per a presentar la Memòria del 2015
359-00002/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: president del CAC (reg. 13889).
Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 16.03.2016.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el 
lloc de treball de cap de l’Àrea de Registre i Distribució de Documents del 
Departament de Gestió Parlamentària
500-00003/11

DECLARACIÓ COM A DESERT DEL CONCURS

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2016

Secretaria General
Acord de la Mesa del Parlament del 15 de març de 2016 pel qual es declara desert el 

concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el lloc de treball de 
cap de l’Àrea de Registre i Distribució de Documents del Departament de Gestió Parla-
mentària del Parlament de Catalunya.

Atès l’Acord de la Mesa del Parlament, del 9 de febrer de 2016 (BOPC 55, de l’11 
de febrer de 2016), pel qual es convoca un concurs específic de mèrits i capacitats per 
a proveir definitivament el lloc de treball de cap de l’Àrea de Registre i Distribució de 
Documents del Departament de Gestió Parlamentària del Parlament de Catalunya.

Atès que no s’ha presentat cap sol·licitud de participació en la convocatòria i d’acord 
amb el que estableix la base 10.3 de la convocatòria, la Mesa del Parlament de Catalunya

Acorda
Declarar desert el concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitiva-

ment el lloc de treball de cap de l’Àrea de Registre i Distribució de Documents del De-
partament de Gestió Parlamentària del Parlament de Catalunya.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar potestativament, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de 
gener, un recurs de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
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comptar de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial del Parlament 
de Catalunya (BOPC), o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Conten-
ciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 
dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el BOPC, d’acord 
amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

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

Palau del Parlament, 15 de març de 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)

Convocatòria per a proveir definitivament, pel sistema de lliure designació, 
un lloc de treball de secretari o secretària del Gabinet de Presidència
500-00008/11

NOMENAMENT

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2016

Secretaria General
Atès l’acord de la Mesa del Parlament del 9 de febrer de 2016, de convocatòria per a 

proveir definitivament, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball de secretari o 
secretària del Gabinet de Presidència del Parlament de Catalunya (BOPC 55, de l’11 de 
febrer de 2016).

Atès l’informe emès per la cap de l’Oficina Administrativa del Gabinet de Presidèn-
cia, d’acord amb el que estableix l’article 61 dels Estatuts del règim i el govern interiors 
del Parlament de Catalunya.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern inte-
riors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda
Nomenar definitivament, pel sistema de lliure designació, Vanessa Pedret Mata se-

cretària del Gabinet de Presidència del Parlament de Catalunya, a partir de la data de la 
presa de possessió.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar potestativament, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de ge-
ner, un recurs de reposició davant l’òrgan convocant, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Cata-
lunya (BOPC), o bé un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publica-
ció d’aquest acord en el BOPC, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

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

Palau del Parlament, 15 de març de 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)
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Convocatòria per a proveir definitivament, pel sistema de lliure designació, 
el lloc de treball de cap de la Secretaria de la Secretaria General
500-00009/11

NOMENAMENT

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2016

Secretaria General
Atès l’acord de la Mesa del Parlament del 9 de febrer de 2016, de convocatòria per 

a proveir definitivament, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball de cap de la 
Secretaria de la Secretaria General del Parlament de Catalunya (BOPC 55, de l’11 de 
febrer de 2016).

Atès l’informe emès pel secretari general, d’acord amb el que estableix l’article 61 
dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern inte-
riors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda
Nomenar definitivament, pel sistema de lliure designació, Marc Vaccaro Rodríguez 

cap de la Secretaria de la Secretaria General del Parlament de Catalunya, a partir de la 
data de la presa de possessió.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar potestativament, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de ge-
ner, un recurs de reposició davant l’òrgan convocant, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Cata-
lunya (BOPC), o bé un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publica-
ció d’aquest acord en el BOPC, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

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

Palau del Parlament, 15 de març de 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)

4.90.15. Contractació

Contractació del servei de manteniment evolutiu i correctiu de les 
aplicacions corporatives de l’entorn web del Parlament de Catalunya
615-00002/11

ANUNCI

Anunci pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa del Parlament de Catalunya 
del 15 de març de 2016, per la qual s’acorda de convocar la licitació pública per a la con-
tractació del servei de manteniment evolutiu i correctiu de les aplicacions corporatives 
de l’entorn web del Parlament de Catalunya (615-00002/11).

1. Entitat adjudicadora
Organisme: Departament d’Informàtica i Telecomunicacions del Parlament de Ca-

talunya.

2. Objecte del contracte
A. Descripció de l’objecte: 
La prestació del servei de suport tècnic altament especialitzat en el desenvolupa-

ment i manteniment de les aplicacions corporatives de l’entorn web del Parlament de 
Catalunya. 

CPV: 72200000-7
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B. Termini d’execució: 
La durada del termini d’execució és de dotze mesos. L’òrgan de contractació pot 

prorrogar aquest període per una anualitat més.
S’estableix que el termini d’execució del contracte comenci, aproximadament, l’1 de 

juny de 2016, sens perjudici que pugui començar en una data posterior si així ho exigei-
xen la tramitació i la data de finiment del procediment licitatori.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Contracte subjecte a una regulació harmonitzada: no.

4. Determinació del preu
a) Pressupost màxim de la licitació: 90.100 € (IVA no inclòs).
b) Valor estimat del contracte: 180.200 € (IVA no inclòs).

5. Garanties
a) Provisional: no se n’exigeix.
b) Definitiva: el 5% de l’import màxim de licitació.

6. Requisits específics del contractista 
Els requisits específics del contractista són els establerts pel plec de clàusules admi-

nistratives.

7. Criteris de valoració
A. Criteris d’avaluació automàtica (de 0 a 67 punts).
Oferta econòmica: de 0 a 67 punts.
B. Criteris d’avaluació no quantificables automàticament (de 0 a 33 punts).
a) Equip tècnic: de 0 a 16 punts.
b) Planificació i descripció del pla de transició i de devolució: de 0 a 5 punts.
c) Certificacions específiques sobre infraestructura definida: de 0 a 10 punts.
d) Serveis addicionals i millores: de 0 a 2 punts.

8. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Informàtica i Telecomunicacions del Parlament de Cata-

lunya.
b) Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de la Ciutadella, s/n.
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.
d) Telèfon: 933 046 587.
e) Fax: 932 213 989.
f) Adreça electrònica: 
icarbi@parlament.cat
contractaciopublica@parlament.cat 
g) Perfil de contractant: www.parlament.cat/contractacions.
h) Data límit d’obtenció de documents i informació: 14 d’abril de 2016.
i) Horari de lliurament de la documentació: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h.

9. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 18 d’abril de 2016.
b) Documentació que cal presentar: la que estableixen les clàusules 19, 20, 21 i 22 

del plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: 
Entitat: Registre de la Secretaria General del Parlament de Catalunya.
Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de la Ciutadella, s/n.
Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.
Horari del Registre: de dilluns a divendres (llevat dels dies festius i de les tardes de-

clarades festives), matins de 9.00 a 14.00 h i tardes de 16.00 a 18.30 h. Per a més infor-
mació, consulteu el web: http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/regis-
tre-general/index.html

d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta: quatre mesos.
e) Admissió de variants: no.

mailto:icarbi@parlament.cat
mailto:contractaciopublica@parlament.cat
www.parlament.cat/contractacions
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general/index.html
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general/index.html
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10. Obertura del sobre B
L’acte públic d’obertura del sobre B tindrà lloc el 3 de maig de 2016 a les 12.30 h al 

Palau del Parlament.

11. Altres informacions
La informació restant s’especifica en el plec de clàusules administratives particulars 

i en el de prescripcions tècniques.

12. Despeses dels anuncis
Les despeses dels anuncis són a càrrec de la part adjudicatària.

Palau del Parlament, 15 de març de 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f)

NOMENAMENT DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2016

Secretaria General
La Mesa de Parlament, en la sessió tinguda el 15 de març de 2016, d’acord amb el 

que estableix la clàusula 17 del plec de clàusules administratives, que determina la com-
posició de la mesa de contractació, ha acordat de nomenar com a membres les persones 
següents: 

a) President: el vicepresident primer del Parlament de Catalunya, Lluís Corominas, 
o, en substitució seva, el vicepresident segon del Parlament de Catalunya, José María 
Espejo-Saavedra.

b) Vocals: 
– El secretari segon de la Mesa del Parlament, David Pérez, o, en substitució seva, el 

secretari tercer de la Mesa del Parlament, Joan Josep Nuet.
– L’oïdora de comptes, Maria Guiu, o, en substitució seva, la tresorera, Carme de 

Tomàs Viñals.
– El lletrat del Parlament Ferran Domínguez o, en substitució seva, el lletrat del Par-

lament Miquel Palomares.
– La cap del Departament d’Informàtica i Telecomunicacions, Gemma Menéndez, 

o, en substitució seva, el consultor tècnic del dit departament, Ausiàs Ferrer.
c) Secretària: la funcionària del Parlament Ignàsia Carbí o, en substitució seva, la 

funcionària Yasmina Garcia.

Palau del Parlament, 15 de març de 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f)
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