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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 l’Administració tributària catalana
202-00012/11

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 17 de març de 2016, 
de conformitat amb els acords de la Mesa i la Junta de Portaveus de l’1 i 8 de març de 
2016 i l’article 126.1 del Reglament del Parlament, ha nomenat la ponència que ha d’ela-
borar el text de la Proposició de llei de l’Administració tributària catalana (tram. 202-
00012/11). La ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Maria Senserrich i Guitart
Roger Torrent i Ramió

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Anna Gabriel i Sabaté
Eulàlia Reguant i Cura

Palau del Parlament, 17 de març de 2016
El secretari de la Comissió, Josep Maria Forné i Febrer; el president de la Comissió, 
Antoni Castellà i Clavé

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les hores lectives a l’ensenyament secundari
250-00125/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16036 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 18.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 16036)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar, quan les disponibilitats 
pressupostàries ho permetin, una calendarització de la reversió de les mesures relacio-
nades amb la dedicació lectiva de l’horari del professorat.»

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 al Baix Llobregat
250-00126/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16035 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 18.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 16035)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació dels punts 1 i 2

«1. Continuar reduint la ràtio en els centres de primària d’alta complexitat.»
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Esmena 2, GP JS (2)

De modificació del punt 3

«3. Continuar prioritzant l’increment de la plantilla docent als centres educatius 
d’alta complexitat per tal d’atendre les necessitats d’escolarització de l’alumnat i, en la 
mesura del possible, millorar els criteris d’assignació de personal docent.»

Esmena 3, GP JS (3)

De modificació del punt 4

«4. Plantejar una oferta inicial de places que asseguri l’harmonització de les neces-
sitats d’escolarització per a garantir el dret a l’educació de tothom, i els drets indivi-
duals dels alumnes i de les mares, pares o tutors, tot garantint la qualitat de l’educació 
i una adequada i equilibrada escolarització dels alumnes amb necessitats educatives 
específiques de suport educatiu que propicií la cohesió social, evitant el tancament de 
les escoles menys sol·licitades en entorns desafavorits i l’increment d’oportunitats de tot 
l’alumnat.»

Proposta de resolució sobre la transparència en la contractació 
d’Independent Diplomat
250-00129/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16004 i 16548 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 18.03.2016 i 21.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP CSP (REG. 16004 I 16548)

Esmena 1, GP CSP (1)

De supressió i addició al punt 1

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Informar al Parlament amb transparència dels objectius, finalitats, dels costos i 

demes aspectes derivats anuals dels contractes amb Independent Diplomat de Diplocat 
i de la Delegació de la Generalitat als EUA per als anys 2015 i 2016 a partir de la seva 
contractació fins l’actualitat.

Esmena 2, GP CSP (2)

De modificació del punt 3

3. Presentar un balanç de la feina d’Independent Diplomat i de tots els lobbys que 
col·laborin amb la Generalitat de Catalunya, presentant una rendició de comptes sota 
els principis de transparència.

Esmena 3, GP CSP (3)

De supressió del punt 4

4. No renovar els contractes de Diplocat i la Delegació de la Generalitat als Estats 
Units amb Independent Diplomat, ni contractar cap altre lobby internacional.»

Esmena 4, GP CSP (4)

D’addició

Exigir a que tots els lobbys que treballen i volen treballar amb el Govern de la Ge-
neralitat estiguin inscrits a la Llista de Grups d’Interès de la Generalitat de Catalunya.
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Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Bosc  
de la Pabordia, de Girona
250-00138/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16034 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 18.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 16034)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar vetllant 
per l’adequada escolarització dels alumnes del bosc de la Pabordia i a programar l’ac-
tuació de l’obra en funció de les disponibilitats pressupostàries.»

Proposta de resolució sobre el projecte de reforma i millorament de la 
plaça de Catalunya de Girona
250-00139/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16052 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 21.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP C’S (REG. 16052)

Esmena 1, GP C’s (1)

D’addició al punt 2

«2. Incloure, si la disponibilitat pressupostària i la resta de necessitats ho permeten, 
en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2016 una partida pressu-
postària necessària per poder iniciar les obres de millora i arranjament de la plaça de 
Catalunya de Girona.»

Proposta de resolució sobre la línia 10 del metro
250-00141/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16021; 16051 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 21.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 16021)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a continuar executant les obres del 
ramal sud de l’L10 per dotar de servei de metro als barris de la marina i la Zona Fran-
ca de Barcelona el 2017.»

ESMENES PRESENTADES PEL GP C’S (REG. 16051)

Esmena 1, GP C’s

D’addició

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a, si la disponibilitat pressupostària 
i la resta de necessitats ho permeten, executar les obres de la L10 per a la seva entrada 
en funcionament de manera íntegra el 2017, amb l’obertura de les estacions de Proven-
çana, Ildefons Cerdà, Foneria, Foc Cisell, Motors, Zona Franca Litoral, Zona Franca 
Port, Zona Franca ZAL, Nova Zona Franca i Polígon Pratenc.»
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Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Escola Serra de Miralles  
i del nou Institut de Tordera
250-00145/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16037 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 18.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 16037)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 2

«2. Mantenir una reunió amb la participació de l’Ajuntament de Tordera, els Serveis 
Territorials de Maresme i la comunitat educativa dels cinc centres del municipi per a in-
formar i valorar les adscripcions entre primària i secundària, per tal de presentar una 
proposta d’adscripció que respongui a les inquietuds i necessitats de tots els alumnes del 
municipi.»

Proposta de resolució sobre el garantiment de les beques de menjador
250-00146/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16033 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 18.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 16033)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 1

«1. Seguir garantint que obtindrà ajut de menjador tot infant que acompleixi els re-
quisits establerts pel Departament d’Ensenyament.»

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació del punt 2

«2. Garantir que en els casos de necessitat severa les beques menjador cobreixin la 
totalitat del cost del menjador escolar.» 

Esmena 3, GP JS (3)

De modificació del punt 4

«4. Seguir consignant en el pressupost de la Generalitat per al 2016 l’import sufi-
cient per a cobrir les beques menjador de tots els infants que acompleixin els requisits 
establerts.»

Proposta de resolució sobre el garantiment de la qualitat i l’oferta 
educativa a Esplugues de Llobregat
250-00147/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 13615; 16032 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 18.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP CSP (REG. 13615)

Esmena 1, GP CSP (1)

De modificació

«1. Plantear una reducción de ratio en los grupos de P3 que permitan recuperar la 
línia tancada els darrers dos cursos.»

Esmena 2, GP CSP (2)

De modificació

«3. En caso de que por ausencia de demanda sea indispensable reducir líneas, apli-
car dicha reducción a los centros que, sin anuncios previos disuasorios, presenten la me-
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nor demanda de plazas durante el periodo de preinscripción, priorizant tancament de 
concertades abans que de públiques.»

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 16032)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 1

«1. Continuar prioritzant la reducció de ràtios als centres d’alta complexitat.»

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació dels punts 2 i 3

«2. Plantejar una oferta inicial de places que asseguri l’harmonització de les neces-
sitats d’escolarització per a garantir el dret a l’educació de tothom, i els drets indivi-
duals dels alumnes i de les mares, pares o tutors, tot garantint la qualitat de l’educació 
i una adequada i equilibrada escolarització dels alumnes amb necessitats educatives 
específiques de suport educatiu que propicií la cohesió social, evitant el tancament de 
les escoles menys sol·licitades en entorns desafavorits i l’increment d’oportunitats de tot 
l’alumnat.»

Proposta de resolució sobre el garantiment de la qualitat i l’oferta 
educativa a Sant Feliu de Llobregat
250-00148/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16031 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 18.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 16031)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 1

«1. Continuar prioritzant la reducció de ràtios als centres d’alta complexitat.»

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació dels punts 2 i 3

«2. Plantejar una oferta inicial de places que asseguri l’harmonització de les neces-
sitats d’escolarització per a garantir el dret a l’educació de tothom, i els drets indivi-
duals dels alumnes i de les mares, pares o tutors, tot garantint la qualitat de l’educació 
i una adequada i equilibrada escolarització dels alumnes amb necessitats educatives 
específiques de suport educatiu que propicií la cohesió social, evitant el tancament de 
les escoles menys sol·licitades en entorns desafavorits i l’increment d’oportunitats de tot 
l’alumnat.»

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de primer d’ESO 
a l’Institut Can Planas, de Barberà del Vallès
250-00149/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16029 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 18.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 16029)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació de refosa dels punts 1, 2, 3 i 4

«1. Continuar establint una oferta de places de primer d’ESO a Barberà del Vallès 
que doni resposta a les necessitats d’escolarització de l’alumnat que iniciarà la secun-
dària obligatòria el curs 2016-17, tenint en compte l’oferta existent de centres públics i 
en aquest sentit seguir acordant aquesta oferta en el marc de les taules mixtes de plani-
ficació.»
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Esmena 2, GP JS (2)

De modificació del punt 5

«5. Valorar, d’acord amb les necessitats d’escolarització, la construcció d’un nou 
institut al municipi de Barberà del Vallès.»

Proposta de resolució sobre el millorament de la freqüència d’aturada  
dels trens de rodalia al baixador de Viladecans
250-00156/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16047; 16050 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 21.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 16047)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació

«El Parlament insta el Govern a continuar treballant per millorar la freqüència 
d’aturada dels serveis de Rodalies de Catalunya al municipi de Viladecans en el marc de 
l’estudi global de reconfiguració dels serveis de les Rodalies de Catalunya en el seu con-
junt i més concretament amb la nova oferta que caldrà oferir en els serveis cap al sud del 
territori amb l’entrada en funcionament del nou corredor Vandellòs-Tarragona.»

ESMENES PRESENTADES PEL GP C’S (REG. 16050)

Esmena 1, GP C’s

De modificació

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a estudiar la possibilitat de millorar 
la freqüència d’aturada de ferrocarrils de rodalies al baixador de Viladecans i realitzar 
les accions necessàries per portar-la a terme si les afectacions a la resta de la xarxa no 
ho desaconsellen.»

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a centres públics 
del Baix Llobregat
250-00157/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16030 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 18.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 16030)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 1

«1. Plantejar una oferta inicial de places que asseguri l’harmonització de les neces-
sitats d’escolarització per a garantir el dret a l’educació de tothom, i els drets indivi-
duals dels alumnes i de les mares, pares o tutors, tot garantint la qualitat de l’educació 
i una adequada i equilibrada escolarització dels alumnes amb necessitats educatives 
específiques de suport educatiu que propicií la cohesió social, evitant el tancament de 
les escoles menys sol·licitades en entorns desafavorits i l’increment d’oportunitats de tot 
l’alumnat.»

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació del punt 2

«2. Continuar prioritzant la reducció de ràtios als centres d’alta complexitat.»
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/11

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTÀRIA

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 22 de març de 2016, atès que la 

diputada María Francisca Valle Fuentes ha complert els requisits que estableix l’article 
23.1 del Reglament (credencial: reg. 16326; acatament de la Constitució i de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya: reg. 16327; declaració d’activitats i béns: reg. 16328 i 16329), 
ha constatat i manifestat que ha accedit al ple exercici de la condició de parlamentària.

Palau del Parlament, 22 de març de 2016
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Economia i Hisenda
410-00003/11

ELECCIÓ DEL SECRETARI

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 17 de març de 2016, 
d’acord amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, i a proposta del grup 
parlamentari de Junts pel Sí, ha elegit secretari el diputat Josep Maria Forné i Febrer en 
substitució de la diputada Muriel Casals i Couturier.

Palau del Parlament, 17 de març de 2016
El secretari de la Comissió, Josep Maria Forné i Febrer; el president de la Comissió, 
Antoni Castellà i Clavé

4.95. Altres informacions

Credencial de la diputada María Francisca Valle Fuentes 

PRESENTACIÓ

Reg. 16326 / Mesa del Parlament: 22.03.2016

Junta Electoral Provincial de Barcelona
Joan Cremades Morant, president de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, ex-

pedeixo aquesta credencial, que expressa que s’ha designat diputada per a aquesta cir-
cumscripció electoral la senyora María Francisca Valle Fuentes, per estar inclosa en la 
llista de candidats presentada per Ciutadans-Partido de la Ciudadanía a les eleccions al 
Parlament de Catalunya 2015, segons el resultat de l’escrutini fet el dia 30 de setembre 
de 2015.

I a l’efecte de presentació al Parlament de Catalunya, expedeixo aquesta credencial, 
d’acord amb el que estableix l’article 108 de la Llei orgànica del règim electoral general, 
el dia 17 de març de 2016

Joan Cremades Morant, president de la Junta Electoral Provincial
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