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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 42/XI del Parlament de Catalunya, sobre la prescripció infermera
250-00120/11
ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 4, 31.03.2016, DSPC-C 70

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 31 de març de 2016, ha debatut el
text de la Proposta de resolució sobre la prescripció infermera (tram. 250-00120/11),
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 13112).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Adoptar en breu les mesures necessàries per tal que el Reial decret 954/2015, del
23 d’octubre, pel qual es regula la indicació, l’ús i l’autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part dels infermers, no inhabiliti els infermers en l’exercici de llur professió.
b) Acomplir, en el termini d’un mes, el compromís contret l’1 de juliol de 2015, amb
l’objectiu de redactar el decret per al desplegament de la prescripció infermera a Catalunya, que havia d’estar enllestit abans del 31 de juliol de 2015.
c) Adoptar, mentre no entri en vigor el decret a què fa referència la lletra b, les mesures necessàries per a donar seguretat jurídica als infermers en l’exercici de llurs funcions.
d) Manifestar-se públicament a favor del col·lectiu infermer, com han fet altres comunitats autònomes, com a mostra de confiança i compromís en la seva aportació professional.
e) Instar el Govern d’Espanya a derogar el Reial decret 954/2015, per les conseqüències que la seva aplicació pot tenir sobre l’atenció a la salut dels ciutadans.
f) Instar el Govern d’Espanya a convocar una reunió extraordinària i urgent del
Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut per a restablir el consens trencat
amb la modificació unilateral del reial decret vigent per part del Ministeri de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat.
Palau del Parlament, 31 de març de 2016
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la Comissió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 43/XI del Parlament de Catalunya, sobre les ambulàncies de les
Terres de l’Ebre
250-00041/11
ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 4, 31.03.2016, DSPC-C 70

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 31 de març de 2016, ha debatut el
text de la Proposta de resolució sobre les ambulàncies de les Terres de l’Ebre (tram.
250-00041/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 10140).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Donar suport a les accions de la plataforma en defensa del transport sanitari Salvem les Ambulàncies de les Terres de l’Ebre.
b) Recuperar els serveis retallats següents:
1.10. Acords i resolucions
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1r. L’ambulància de suport vital avançat (SVA) d’Amposta (Montsià).
2n. El servei nocturn de l’única ambulància de suport vital avançat de Sant Jaume
d’Enveja (Montsià).
3r. L’ambulància de suport vital avançat medicalitzada 24 hores de l’Ametlla de Mar
(Baix Ebre), que va ésser substituïda per un vehicle d’intervenció ràpida (VIR), que
també haurà de cobrir les emergències de la carretera N-340.
4t. L’horari complet de les ambulàncies de Xerta (Baix Ebre) i Batea (Terra Alta),
que amb el nou servei faran només horari diürn.
5è. El metge de l’ambulància medicalitzada amb base a Móra d’Ebre (Ribera
d’Ebre), que ha passat a vehicle d’intervenció ràpida.
c) Garantir que les unitats que els darrers anys s’han retallat o han deixat de prestar
servei tornin a funcionar vint-i-quatre hores al dia, com a Santa Bàrbara (Montsià), on
es va passar de vint-i-quatre hores a onze hores diürnes, a Sant Jaume d’Enveja, i a Xerta i Batea, on es va passar de vint-i-quatre hores a dotze hores nocturnes.
d) Estudiar la possibilitat que els centres d’atenció primària i els consultoris locals
que els darrers anys han retallat les hores del servei mèdic tornin a funcionar amb l’horari i els serveis adequats, tenint sempre en compte elements de referència com el nivell
mínim d’activitat anterior al tancament, el nivell socioeconòmic de la població de referència, la limitació en l’atenció domiciliària o les peculiaritats del territori, i d’acord
amb la disponibilitat pressupostària que resulti del pressupost de la Generalitat per al
2016.
Palau del Parlament, 31 de març de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Anna Caula i Paretas; la presidenta de la Comissió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 44/XI del Parlament de Catalunya, sobre el transport sanitari
urgent al Baix Empordà
250-00046/11
ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 4, 31.03.2016, DSPC-C 70

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 31 de març de 2016, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre el transport sanitari urgent al Baix Empordà
(tram. 250-00046/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 10141).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya considera que el Govern no ha complert de manera
raonada i suficient la Resolució 953/X, sobre el manteniment de la dotació del Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, de l’Hospital de Palamós, i, d’acord amb els articles
165.4 i 159.3 del Reglament del Parlament, insta el Govern a retre’n compte davant la
comissió parlamentària corresponent en el termini de quinze dies a comptar de l’adopció d’aquesta resolució.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fer un seguiment exhaustiu de la implantació del nou model millorat del transport
sanitari al Baix Empordà durant el mes i mig següent a l’adopció d’aquesta resolució,
conjuntament amb els municipis afectats i els representants del personal assistencial, i
presentar-ne l’informe davant la Comissió de Salut del Parlament.
b) Mantenir el servei de l’ambulància de suport vital bàsic de la Bisbal d’Empordà
(Baix Empordà) sense suprimir-ne cap hora nocturna.
Palau del Parlament, 31 de març de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Anna Caula i Paretas; la presidenta de la Comissió, Alba Vergés i Bosch
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Resolució 45/XI del Parlament de Catalunya, sobre el servei de transport
sanitari a Lleida
250-00048/11
ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 4, 31.03.2016, DSPC-C 70

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 31 de març de 2016, ha debatut el
text de la Proposta de resolució sobre el servei de transport sanitari a Lleida (tram. 25000048/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 10142).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a recuperar les dues unitats necessàries
de suport vital avançat (unitats de cures intensives mòbils) a Lleida, i també l’estructura
i el funcionament anteriors del Sistema d’Emergències Mèdiques.
Palau del Parlament, 31 de març de 2016
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la Comissió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 46/XI del Parlament de Catalunya, sobre la construcció d’un
centre d’atenció primària al barri de Can Llong, de Sabadell
250-00017/11
ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 4, 31.03.2016, DSPC-C 70

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 31 de març de 2016, ha debatut el text
de la Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’atenció primària al barri de Can Llong, de Sabadell (tram. 250-00017/11), presentada pel Grup Parlamentari de
Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 6215).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reprendre el projecte de construcció del
centre d’atenció primària al barri de Can Llong, de Sabadell (Vallès Occidental), amb
la finalitat de donar resposta a la demanda de serveis d’atenció primària de la població
d’aquest barri.
Palau del Parlament, 31 de març de 2016
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada, el vicepresident de la Comissió en funcions de president, Martín Eusebio Barra López

1.15.

Mocions

Moció 14/XI del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques de seguretat
302-00019/11
APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 13, 07.04.2016, DSPC-P 18

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 d’abril de 2016, d’acord amb l’article
158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
les polítiques de seguretat (tram. 302-00019/11), presentada pel diputat Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 19062), pel Grup Parlamentari de Ciuta1.15. Mocions
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dans (reg. 19070), pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 19074) i pel
Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 19147).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la
següent
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Continuar amb l’elaboració d’un nou pla general de seguretat de Catalunya per als
anys 2016 i 2017, que s’ha d’aprovar abans que s’acabi el mes de juny del 2016.
b) Planificar les convocatòries de noves promocions d’agents del Cos de Mossos
d’Esquadra, que han de tenir lloc en el període 2016-2020.
c) Mantenir la possibilitat d’incorporar l’ús d’una arma llarga en la dotació dels
agents dels Mossos d’Esquadra que fan funcions de seguretat ciutadana, atès el nivell de
seguretat actual a Catalunya, i establir els programes de formació i instrucció adequats
perquè els agents de seguretat ciutadana puguin fer ús d’aquestes armes, si escau.
d) Intensificar les instruccions al Cos de Mossos d’Esquadra perquè continuï actuant, dins les seves competències, davant les concentracions de venda il·legal, especialment a Barcelona i altres municipis amb una presència molt important d’aquesta activitat il·legal.
e) No renunciar a exercir l’acusació en els procediments judicials per delictes contra
els béns públics i els agents de l’autoritat de la Generalitat que hagin patit danys i lesions, i garantir l’exercici de l’acusació contra els que, en la comissió de delictes, hagin
causat danys o lesions a béns públics i a agents de l’autoritat de la Generalitat.
Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 15/XI del Parlament de Catalunya, sobre la disminució d’inscripcions
d’estudiants a les universitats i la precarietat laboral del personal docent i
investigador i del personal d’administració i serveis
302-00020/11
APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 13, 07.04.2016, DSPC-P 18

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 d’abril de 2016, d’acord amb l’article
158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la disminució d’inscripcions d’estudiants a les universitats i la precarietat laboral
del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis (tram. 30200020/11), presentada pel diputat Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí
(reg. 18819), pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 18825), pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 18891),
pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 19059) i pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 19063).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la
següent
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fer públic, abans de l’inici del curs acadèmic 2016-2017, un informe sobre el finançament públic de les universitats, la política de preus i taxes i l’eficiència del sistema
de beques, amb concreció del sistema de càlcul dels preus dels crèdits de les matrícules
universitàries i amb l’especificació de la càrrega que suporta l’estudiant i de les càrregues docents del professorat que s’apliquen a aquest càlcul.
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b) Adaptar el model de finançament de les universitats catalanes en els pressupostos
per al 2017, en cas que es constati que els preus dels crèdits de les matrícules superen els
màxims fixats per la normativa vigent.
c) Revertir en el curs 2016-2017 la pujada de preus universitaris que ha aplicat la Generalitat des del 2011, començant per una reducció d’un 30% en les taxes universitàries
per al curs 2016-2017, reducció que la Generalitat haurà de compensar a les universitats
mitjançant l’augment de la transferència pública que els destini en els pressupostos de
l’exercici següent.
d) Elaborar un mapa universitari de Catalunya, amb concreció de les titulacions i
de les directrius generals sobre les seves orientacions, de manera que no es puguin fer
competències a la baixa si conviuen estudis de tres i de quatre anys per als processos
que puguin sorgir d’adaptació al model 3+2.
e) Posar fi a les situacions de precarietat del personal docent i investigador (PDI), especialment professors associats, doctorands i postdoctorands, i del personal d’administració i serveis (PAS), i en aquest sentit:
1r. Crear les places corresponents de funcionaris per tal de mantenir la ràtio de
PDI contractat per sota del 49% de les plantilles de PDI a les universitats.
2n. Iniciar una investigació sobre la gestió del capítol 6, ateses les reiterades denúncies per part del PAS i del PDI contractat via capítol 6 a la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), i actuar en conseqüència per tal d’eliminar els casos de precarietat i
els suposats casos d’irregularitat i transformar-los, si escau, en capítol 1.
f) Apostar per la integració de les fundacions d’universitats privades i dels consorcis
de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en la xarxa d’universitats públiques,
tendir a eliminar aquest model i apostar especialment per la universitat pública a distància.
g) Recuperar en els pressupostos per al 2016 el finançament que es va destinar a les
universitats públiques l’any 2011, com a mínim, tendint a la mitjana de despesa universitària a l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).
h) Equiparar en el decret de preus i beques per al curs 2016-2017 la condició de les
famílies monoparentals a la de les famílies nombroses, per assegurar que els dos col·
lectius tinguin les mateixes bonificacions.
Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 16/XI del Parlament de Catalunya, sobre el Consell Nacional de la
Cultura i de les Arts
302-00021/11
APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 13, 07.04.2016, DSPC-P 18

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 d’abril de 2016, d’acord amb l’article
158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (tram. 302-00021/11), presentada pel diputat Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg.
18824), pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 18890), pel Grup
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 18908), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 19058) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 19073).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la
següent
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Impulsar una planificació dels ensenyaments artístics i culturals, la detecció de
necessitats formatives i el prestigi social dels ensenyaments artístics i culturals junta1.15. Mocions
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ment amb els ajuntaments i els representants i els professionals del sector, en funció de
cada tipus d’ensenyament, i presentar-ho al Parlament abans que s’acabi l’any 2016.
b) Impulsar noves fórmules de tractament fiscal i vies de finançament pròpies per a
la cultura.
c) Promoure un grup de treball, en el marc de la Comissió de Cultura del Parlament,
amb l’objectiu d’analitzar el model del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i reflexionar sobre aquest model.
d) Presentar una modificació de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional
de la Cultura i de les Arts, abans que s’acabi l’any 2016.
Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 17/XI del Parlament de Catalunya, sobre el transport sanitari i
l’atenció de les urgències i emergències mèdiques
302-00022/11
APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 13, 07.04.2016, DSPC-P 18

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 d’abril de 2016, d’acord amb l’article
158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
la sanitat (tram. 302-00022/11), presentada pel diputat Jorge Soler González, del Grup
Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 18836), pel Grup Parlamentari de
Catalunya Sí que es Pot (reg. 18907), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 19061) i pel
Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 19146).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la
següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya, pel que fa al model de transport sanitari, insta el Govern a:
a) Reconèixer que el model de transport sanitari establert al novembre del 2015 no
ha tingut els resultats desitjats.
b) Ajustar, en espera d’un consens, el model establert al novembre de 2015 amb el
desplegament territorial fruit de la contractació de transport sanitari vigent, i avançar
cap a un model de gestió, titularitat i, preferentment, provisió pública.
c) Traslladar a la Comissió de Salut, en el termini d’un mes i mig, els informes sobre
transport sanitari que estan elaborant el Servei Català de la Salut i l’Agència de Qualitat
i Avaluació Sanitàries de Catalunya com a base per a assolir un consens entorn d’un nou
model de transport sanitari que atengui les necessitats del territori.
2. El Parlament de Catalunya, pel que fa al transport sanitari urgent, insta el Govern a:
a) Revisar les dotacions de vehicles de suport vital avançat i de suport vital intermedi de lliurament immediat, amb permanent diàleg amb els representants del territori i
d’acord amb llurs necessitats, partint de les recomanacions de l’informe d’avaluació de
l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries i del Servei Català de la Salut.
b) Mantenir la xarxa territorial de bases de transport sanitari urgent basat en isòcrones, que han de permetre de mantenir els temps de resposta mínims existents abans de
la contractació de transport sanitari vigent, d’acord amb la Moció 99/X, sobre el transport sanitari.
c) Garantir que la implantació de qualsevol nou recurs mòbil de transport sanitari
urgent es fa per a afegir-lo als vehicles de suport vital bàsic, de suport vital intermedi i
de suport vital avançat ja existents abans de la contractació de transport sanitari vigent,
i que, per tant, serveixen per a millorar els temps de resposta i la qualitat del servei
d’atenció a les urgències sanitàries, i no pas per a reduir-los, tot garantint-ne l’eficiència.
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d) Garantir que els vehicles de transport sanitari urgent no són usats per a fer trasllats de mútues privades a centres sanitaris privats.
3. El Parlament de Catalunya, pel que fa al transport sanitari no urgent, insta el Govern a:
a) Garantir els temps de resposta màxims, d’acord amb la Moció 99/X, i el compliment de les ofertes presentades per les empreses adjudicatàries del servei pel que fa al
nombre i el tipus d’unitats destinades a aquest transport.
b) Revisar el nombre de passatgers en la unitat de transport sanitari col·lectiu i establir una limitació del temps que pot romandre un pacient en una ruta.
4. El Parlament de Catalunya, pel que fa al personal i l’atenció de les urgències i
emergències mèdiques, insta el Govern a:
a) Crear òrgans de participació per a escoltar i representar els treballadors adscrits al
Sistema d’Emergències Mèdiques.
b) Crear una comissió formada per treballadors d’emergències per a abordar la reforma horària que els permeti una millor conciliació de la vida familiar i laboral.
c) Iniciar un procés de debat amb els professionals que es dediquen a les urgències i
les emergències i els usuaris per a determinar les peculiaritats i les necessitats dels diferents territoris i comarques, amb l’objectiu de reforçar el transport sanitari i donar un
servei de més qualitat.
d) Garantir que els professionals sanitaris que treballen per a assegurar l’atenció de
les emergències sanitàries es dediquen en llur horari laboral a donar cobertura exclusiva
a les situacions d’emergència.
5. El Parlament de Catalunya, pel que fa al control i la transparència del sistema de
transport sanitari, insta el Govern a:
a) Mantenir activa la taula nacional de diàleg entre la Generalitat, les empreses adjudicatàries de la contractació de transport sanitari vigent i els representants dels treballadors per a fer el seguiment del funcionament del sistema, i també les taules territorials,
en què han de participar també els governs locals.
b) Garantir un sistema de control i de transparència que permeti d’avaluar periòdicament, i exposar públicament:
– El compliment de totes les normatives per part de les empreses adjudicatàries.
– El compliment de les condicions laborals establertes pel conveni col·lectiu aplicable.
– El compliment de la totalitat de les ofertes tècniques i econòmiques presentades
per les empreses adjudicatàries a partir de les quals van guanyar l’adjudicació dels lots
que gestionen.
– El compliment de les isòcrones en el transport sanitari urgent.
– El compliment dels temps màxims d’espera en el transport sanitari no urgent, i
també l’acreditació per part de cada empresa del nombre i tipus d’unitats ofertes per a
aquest transport.
– El compliment dels diferents codis mèdics aplicables actualment (Codi ictus, Codi
infart, Codi sèpsia, Codi risc de suïcidi, Codi politrauma).
6. El Parlament de Catalunya, pel que fa a la dotació de vehicles de suport vital, insta el Govern a:
a) Garantir que es pugui disposar a la ciutat de Lleida de dues unitats completes
d’ambulàncies amb metge, infermer i tècnic.
b) Recuperar la unitat de suport vital bàsic amb metge, infermer i tècnic a la ciutat
de Tarragona, Móra d’Ebre, Alt Camp, el Vendrell, l’Ametlla de Mar, Amposta, Sabadell i Palamós.
c) Assignar un vehicle de suport vital bàsic les vint-i-quatre hores a Torredembarra,
a la zona del barri de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona, al CAP Muralles de Tarragona, a Constantí, a la zona de càrrega de material especialment perillós, a l’Espluga de
Francolí, Cambrils, Cunit, Alcover, Salou, Sant Jaume d’Enveja, Santa Bàrbara, Xerta,
Batea, Amposta, la Bisbal d’Empordà i Terrassa.
7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir, com a mínim, els reforços
d’hivern del Pla integral d’urgències de Catalunya per al transport sanitari urgent que
hi havia abans de la contractació vigent a les zones més afectades per col·lapses a les urgències hospitalàries i als centres d’atenció primària durant els mesos d’incidència de la
grip; i a mantenir també els reforços d’estiu del transport sanitari urgent existents abans
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de la contractació vigent a les zones de costa i de muntanya on més s’incrementa la població pel turisme estiuenc.
8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a manifestar el suport als treballadors
del Sistema d’Emergències Mèdiques i a valorar la tasca que duen a terme, que és un
servei bàsic, elemental i essencial per a la ciutadania.
Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 18/XI del Parlament de Catalunya, sobre el medi ambient
302-00023/11
APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 13, 07.04.2016, DSPC-P 18

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 d’abril de 2016, d’acord amb l’article
158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el
medi ambient (tram. 302-00023/11), presentada per la diputada Marina Bravo Sobrino,
del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 18804), pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 19052), pel Grup Parlamentari Socialista (reg.
19064) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 19148).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la
següent
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Incloure, en el marc del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, horitzó 2020, i entre les actuacions que s’han d’executar en cas de declaració d’un episodi
ambiental de contaminació, un pla de reforç del transport públic, tant en l’àmbit de les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric com també per a accedir a aquestes
zones des de fora.
b) Revisar, actualitzar i impulsar les mesures incloses en el Pla d’actuació per a la
millora de la qualitat de l’aire, horitzó 2020, que tinguin per objectiu potenciar, incentivar i impulsar el transport públic, urbà i interurbà, i presentar-ne un informe detallat al
Parlament, en el termini de sis mesos, que inclogui no només les actuacions executades
i llur data d’execució, sinó també una valoració de llur efectivitat.
c) Incloure la creació de nous aparcaments de dissuasió (park-and-ride), amb la funció específica d’afavorir la complementarietat del vehicle privat fora de les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric amb el transport públic per a accedir-hi. Aquests
aparcaments han de tenir fàcil accés des de les principals vies de comunicació i han de
permetre un intercanvi ràpid entre el vehicle particular i el ferrocarril o els serveis de bus
ràpid, vinculant-se, per tant, als títols de transport públic.
d) Implementar el desenvolupament de la xarxa Biciestació i assegurar aquest servei
als nous intercanviadors programats.
e) Implantar, en el marc del desplegament de la nova llei de finançament del transport públic, un nou sistema tarifari per al transport públic social, intermodal, que simplifiqui i moduli les tarifes incloent les variables ambientals de la millora de la qualitat
de l’aire i la reducció de gasos amb efecte d’hivernacle. Aquest nou sistema hauria de
preveure la creació d’un bitllet de transport bonificat per a totes les zones per als dies
amb episodis extrems de contaminació.
f) Complir els acords de la Moció 72/X del Parlament de Catalunya, sobre la qualitat de l’aire, que resten pendents d’executar-se i que no han estat substituïts o superats
per altres acords del Govern més ambiciosos, i presentar-ne un informe detallat al Parlament, abans que finalitzi el 2016, que inclogui no només les actuacions executades i
llur data d’execució, sinó també una valoració de llur efectivitat.
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g) Amb relació a les dades incloses en el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat
de l’aire, horitzó 2020, actualitzar i fer públiques les dades de l’inventari d’emissions i
dels mapes d’immissions atmosfèriques que consten en la diagnosi del Pla amb les avaluacions existents, incorporant-hi les dades estadístiques de consum energètic, de mobilitat i d’indústria de què es disposi.
h) Establir un calendari d’implementació urgent de les mesures anteriorment descrites que actualitzi el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, horitzó 2020,
coordinat amb els objectius de la vint-i-unena Conferència de les Parts (COP 21), i assoleixi la reducció, el 2020, del 35% dels òxids de nitrogen (NOx) i del 30% de les partícules en suspensió de menys de 10 micres (PM10), per a poder complir la legalitat vigent.
i) Liderar i coordinar amb els ajuntaments i els ens locals metropolitans l’elaboració
de criteris per a desenvolupar un pla d’implementació progressiva i d’execució de zones
de baixa emissió (low emission zones).
j) Millorar i incrementar la seva governança en la gestió de la lluita contra la contaminació atmosfèrica i per una qualitat de l’aire més saludable a les zones de protecció
especial, analitzant la necessitat d’incorporar noves mesures de compliment obligat als
protocols, atès que la majoria de mesures són de caràcter supramunicipal, i coordinant
millor amb els ajuntaments i l’Àrea Metropolitana de Barcelona les taules de qualitat de
l’aire existents i els plans de mobilitat locals i supramunicipals.
Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 19/XI del Parlament de Catalunya, sobre el moment històric
excepcional
302-00024/11
APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 13, 07.04.2016, DSPC-P 18

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 d’abril de 2016, d’acord amb l’article
158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el
moment històric excepcional (tram. 302-00024/11), presentada pel diputat Joan Garriga
Quadres, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 19144).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la
següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya, atès el mandat democràtic sorgit de les urnes el passat
27 de setembre, davant les actuacions de l’Estat, per mitjà del Tribunal Constitucional,
l’Audiència Nacional i la Fiscalia, de judicialització i persecució dels actes conseqüents
amb aquest mandat democràtic, ratifica la seva ferma voluntat de continuar duent a terme les actuacions necessàries previstes i aprovades per aquest Parlament, per a assolir
i culminar democràticament la independència de Catalunya. Per tot això, el Parlament
reitera els objectius que conté la Resolució 1/XI, del 9 de novembre, sobre l’inici del
procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015.
2. El Parlament de Catalunya expressa el seu màxim suport a tots els ajuntaments
avui investigats i criminalitzats per haver donat suport a la Resolució 1/XI.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i presentar-li en un termini
de seixanta dies l’estat i el pla d’execució de totes les mesures tendents al compliment
dels annexos de la Resolució 1/XI.
4. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la voluntat popular, expressa el
seu suport a les iniciatives que la societat civil organitzada dugui a terme per a avançar
en un procés preconstituent.
5. El Parlament de Catalunya, d’acord amb el punt 1, insta el Govern a:
1.15. Mocions

17

BOPC 101
11 d’abril de 2016

a) Elaborar i presentar-li, en un termini de seixanta dies, un pla d’actuació per a fomentar la participació ciutadana en la fase preconstituent del procés constituent.
b) Incloure en els pressupostos que li presentarà una partida per a finançar el pla
d’actuació per a fomentar la participació ciutadana en la fase preconstituent del procés
constituent.
Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

1.20.

Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal i pressupostària
300-00025/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13, tinguda el 06.04.2016, DSPC-P 17.

Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació del 3+2
300-00026/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13, tinguda el 06.04.2016, DSPC-P 17.

Interpel·lació al Govern sobre els projectes de llei de pressupostos i de
mesures fiscals i financeres
300-00027/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13, tinguda el 06.04.2016, DSPC-P 17.

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat
300-00028/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13, tinguda el 06.04.2016, DSPC-P 17.

Interpel·lació al Govern sobre el millorament de l’atenció sanitària
300-00029/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13, tinguda el 06.04.2016, DSPC-P 17.

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de joventut
300-00030/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13, tinguda el 06.04.2016, DSPC-P 17.
1.20. Interpel·lacions
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

2.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de derogació de la Llei 6/2014, del 10 de juny, de
modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius
turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc
202-00006/11
DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 13, tinguda el 06.04.2016, DSPC-P 17.
APROVACIÓ DE LES ESMENES A LA TOTALITAT DE DEVOLUCIÓ

El Ple del Parlament, en la sessió 13, tinguda el 06.04.2016, DSPC-P 17, ha aprovat
les esmenes a la totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legislativa resta
rebutjada.

2.01.02. Proposicions de llei
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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 regulació dels règims d’inelegibilitat i
d’incompatibilitats i dels conflictes d’interessos dels diputats i diputades
del Parlament de Catalunya
202-00009/11
RETIRADA DE L’ESMENA A LA TOTALITAT

Retirada pel GP JS (reg. 19053).
Coneixement: Presidència del Parlament, 05.04.2016
RETIRADA DE L’ESMENA A LA TOTALITAT

Retirada pel GP PPC (reg. 19056).
Coneixement: Presidència del Parlament, 05.04.2016
DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 13, tinguda el 06.04.2016, DSPC-P 17.
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.02.2016.
TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 12.04.2016 al 18.04.2016).
Finiment del termini: 19.04.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de règim jurídic català
202-00011/11
NOMENAMENT D’UN RELATOR

La ponència que ha d’elaborar la Proposició de llei de règim jurídic català (tram.
202-00011/11) s’ha reunit el dia 7 d’abril de 2016 i, d’acord amb el que disposa l’article
118.4 del Reglament del Parlament, ha nomenat relator el diputat Benet Salellas i Vilar.
Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016
Lluís M. Corominas i Díaz, Marta Rovira i Vergés, GP JS; Benet Salellas i Vilar,
Gabriela Serra Frediani, GP CUP-CC

3.01.02. Proposicions de llei
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3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials
250-00166/11
ESMENES PRESENTADES

Reg. 18841 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 07.04.2016
ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 18841)

Esmena 1, GP JS (1)
De supressió i modificació

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a actualitzar la Cartera de Serveis de la Llei de Serveis Socials per tal d’ajustar la ràtio de personal dels serveis socials bàsics a les noves realitats demogràfiques, i prendre les mesures necessàries
per tal d’assegurar que la ràtio es faci efectiva.»

Proposta de resolució sobre els treballadors autònoms
250-00173/11
ESMENES PRESENTADES

Reg. 18842 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTR, 07.04.2016
ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 18842)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació i supressió

2. Mantenir els programes d’ajuda i suport als nous autònoms en el marc del programa
Catalunya Emprèn).
Esmena 2, GP JS (2)
De modificació

3. Continuar amb els programes d’ajudes per a emprenedors/es sense recursos i sense
possibilitat de finançar els seus projectes en les entitats financeres.
Esmena 3, GP JS (3)
De supressió

4. Presentar i posar en marxa un pla d’acció per lluitar contra el fenomen dels falsos
autònoms.

Proposta de resolució sobre la ciberseguretat
250-00188/11
ESMENES PRESENTADES

Reg. 18845 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 07.04.2016
ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 18845)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt

1
«1. Continuar amb la campanya de difusió ciutadana sobre la ciberseguretat amb
l’objectiu de conscienciar a la ciutadania dels perills que pot suposar un mal ús de la
Xarxa.»

3.10.25. Propostes de resolució
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Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt

3
«3. Continuar promovent accions en coordinació amb els Ajuntaments per reduir els
casos d’atacs a la xarxa pública a través de protocols amb accions pertinents.»

Proposta de resolució sobre el tancament dels establiments de Funnydent
a Mataró i Sabadell
250-00190/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 17963; 19266).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la modificació de la Llei 22/2010, del 20 de
juliol, del Codi de consum de Catalunya
250-00192/11
ESMENES PRESENTADES

Reg. 18838 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 07.04.2016
ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 18838)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt

1
«1) Estudiar la viabilitat que totes les instal·lacions de venda al públic de gasolines
i gasoil d’automoció disposin a la mateixa instal·lació, mentre romanguin obertes i en
servei, almenys d’una persona responsable dels serveis que s’hi presten per tal de poder
atendre les persones amb diversitat funcional que, per si mateixes, no puguin fer efectiu
l’autoservei.»

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Viladecans
250-00207/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 17962).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la reproducció assistida a
dones amb parella femenina o sense parella
250-00208/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 17964).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la compra pública innovadora
250-00209/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 17965; 19267).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’acabament de les obres de la carretera C-51
250-00211/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 17967; 19268).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la transferència de la titularitat de l’Escola
d’Educació Especial Virolai, de Cornellà de Llobregat
250-00212/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 17968).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a millorar l’execució
penal
250-00213/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 17969).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les nevades del febrer del 2016
250-00214/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 17970; 19269).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la variant de la carretera C-14 al pas per
Tàrrega
250-00215/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 17971; 19270).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’oferta i la infraestructura escolar de Mollet
del Vallès
250-00216/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 17972; 19271).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les mesures de diagnosi del procés de
deslocalització d’empreses
250-00217/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 17973; 19272).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’educació secundària a
Barberà del Vallès
250-00218/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 17974; 19273).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la protecció dels defensors dels drets humans
a Hondures
250-00219/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 17975; 19274).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre el projecte d’arranjament de la carretera C-37
entre el Pont d’Armentera i Querol
250-00220/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 17976).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’oferta de serveis ferroviaris a la línia 2 de
rodalia entre Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders
250-00221/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 17977).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la reactivació de la Junta de Seguretat de
Catalunya
250-00222/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 17978).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la reactivació de la Junta de Seguretat de
Catalunya
250-00223/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 17979).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’assassinat de l’activista hondurenya Berta
Cáceres
250-00224/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 17980).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la síndrome alcohòlica fetal
250-00225/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 17981).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la carretera de Comiols
250-00226/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 17982; 19275).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’acord entre la Unió Europea i Turquia amb
relació als refugiats
250-00227/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 17983; 19276).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta educativa de P3 a
Igualada
250-00228/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 17984).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de la planta de l’empresa
Delphi a Sant Cugat del Vallès
250-00229/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 17985).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre el CAP Castellbisbal
250-00230/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 17986; 19277).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les obres de la xarxa de reg de la conca de
Tremp
250-00231/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 17987; 19278).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els nous accessos al port de Premià de Mar
250-00232/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 17988).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Virolet, de Sabadell
250-00233/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 17989; 19279).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Terres de Ponent, de Lleida
250-00234/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 17990; 19281).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de la llera de la Tordera
250-00235/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 17991; 19280).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.
3.10.25. Propostes de resolució

27

BOPC 101
11 d’abril de 2016

Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP El Pla, de Sant Feliu de
Llobregat
250-00236/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 17992; 19282).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els certificats energètics
250-00237/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 17993; 19283).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Ciutat Jardí, de Lleida
250-00238/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 17994; 19284).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la modificació dels convenis de l’ensenyament
privat amb relació als abusos sexuals i l’assetjament escolar
250-00239/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 17995; 19285).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la Cooperativa Agrícola de Cambrils
250-00240/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 17996; 19286).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre l’escolarització mixta i el debat sobre el nou
sistema educatiu
250-00241/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 17997; 19287).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les mesures per a fer front a l’assetjament i el
ciberassetjament entre iguals
250-00242/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 17998; 19288).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els videojocs
250-00243/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 17999; 19289).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’oposicions a l’Administració
de justícia de Catalunya
250-00244/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 18000; 19290).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els processos de tràmit de la renda mínima
d’inserció
250-00245/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 18001; 19291).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el vuitantè aniversari de les Olimpíades
Populars de Barcelona
250-00246/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 18002).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la societat portuària TCBUEN i el respecte als
drets humans a Buenaventura (Colòmbia)
250-00247/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 18003).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla per al pagament del
deute amb els ajuntaments pels projectes d’intervenció integral de barris
250-00248/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 18004; 19292).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la pluralitat en el sistema educatiu
250-00249/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 18005; 19293).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’oferta de línies de P3 i els instituts de Mollet
del Vallès
250-00250/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 18086; 19294).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre els protocols d’usos lingüístics
250-00251/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 18087; 19295).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el bilingüisme en l’educació
250-00252/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 18088; 19296).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’una passarel·la i d’un pas de
vianants a la carretera C-58 al pas per Vacarisses
250-00253/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 18089; 19297).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el transport sanitari i el servei d’urgències a
les Terres de l’Ebre
250-00254/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 18090; 19298).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’epilèpsia
250-00255/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 18091; 19299).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’estació d’autobusos de la Bisbal d’Empordà
250-00256/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 18092; 19300).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de la Bisbal
d’Empordà
250-00257/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 18093; 19301).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’estació d’autobusos de Palamós
250-00258/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 18094; 19302).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de Torroella de
Montgrí
250-00259/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 18095; 19303).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la rehabilitació de la casa natal de Salvador
Dalí a Figueres
250-00260/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 18096; 19304).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la construcció de la ronda Nord de Figueres
250-00261/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 18097; 19305).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Carme Guasch, de
Figueres
250-00262/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 18098; 19306).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Figueres
250-00263/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 18099; 19307).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la inclusió del sector de Cala Morisca al Pla
d’espais d’interès natural del massís de Cadiretes, a Tossa de Mar
250-00264/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 18100).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució de condemna de l’assassinat de Nelson García
250-00265/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 18101).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.04.2016 al 15.04.2016).
Finiment del termini: 18.04.2016; 12:00 h.
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Mundial de
l’Activitat Física
401-00010/11
LECTURA EN EL PLE

Sessió 13, 06.04.2016, DSPC-P 17

El Parlament de Catalunya, amb motiu del Dia Mundial de l’Activitat Física, que se
celebra el 6 d’abril, manifesta el seu compromís en la incorporació d’aquest hàbit saludable a la vida de tots els ciutadans i a tots els àmbits possibles, i alhora dóna suport al
Manifest de Toronto per l’activitat física.
El Manifest de Toronto per l’activitat física és una eina per a lluitar per la promoció
d’un estil de vida físicament actiu i una crida a l’acció adreçada a tots els països, regions
i comunitats perquè s’esforcin a incrementar el compromís polític i social per a potenciar una activitat física saludable per a tothom. A Catalunya, el Pla d’activitat física, esport i salut i el Pla nacional de promoció de l’activitat física reflecteixen aquest esforç.
L’activitat física genera benestar i salut física i mental, prevé malalties, millora la
cohesió social i la qualitat de vida, proporciona beneficis econòmics i contribueix a
la sostenibilitat del medi ambient.
Catalunya celebra per setè any consecutiu el Dia Mundial de l’Activitat Física per
sensibilitzar tothom sobre la importància que té per al seu benestar aconseguir un nivell d’activitat física saludable, i s’afegeix a Agita Mundo i l’Organització Mundial de la
Salut per tal de conscienciar tota la població de la necessitat de fer trenta minuts diaris
d’activitat física, en el cas dels adults, i seixanta minuts, en els cas dels infants i els adolescents. Enguany el lema reflecteix prou bé aquesta recomanació: «Infant actiu = adult
saludable».
És amb aquest interès que durant aquesta setmana se celebren molts actes arreu de
Catalunya per a potenciar aquesta sensibilització. La referència d’enguany són els actes
que se celebraran el 10 d’abril a Sant Cugat del Vallès.
El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de treballar conjuntament perquè
l’activitat física diària formi part de l’estil de vida dels ciutadans.
Palau del Parlament, 6 d’abril de 2016

Declaració del Parlament de Catalunya de condemna dels atemptats
terroristes a la ciutat de Lahore, al Pakistan
401-00011/11
LECTURA EN EL PLE

Sessió 13, 06.04.2016, DSPC-P 17

El Parlament de Catalunya condemna de la manera més enèrgica els atemptats perpetrats al parc Gulshan-e-Iqbal de Lahore, al Pakistan, el passat diumenge 27 de març,
com a conseqüència dels quals han mort més de setanta persones i n’hi ha més de 340
de ferides, sobretot dones i nens.
El Parlament se solidaritza amb les víctimes dels atemptats, i també amb llurs famílies i amics i amb les persones d’origen pakistanès que viuen a Catalunya i en formen
part, i mostra el seu suport incondicional al poble pakistanès en aquests moments difícils, especialment per a la comunitat cristiana, objectiu de l’atemptat, però també per a
la comunitat musulmana, majoritària entre les víctimes, i per a persones d’altres confessions.
El Parlament es referma en el rebuig de totes les formes de terrorisme i es compromet a col·laborar positivament en el repte de substituir la cultura de la violència per
la cultura de la pau, per tal que la prevenció de conflictes i la mediació sigui la pràctica principal per a evitar o solucionar els conflictes, i apel·la, un cop més, a defensar i
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garantir la justícia social i el respecte dels drets humans com el millor mitjà per a fer
un món més segur.
Palau del Parlament, 6 d’abril de 2016

Ratificació de l’acord de la Mesa del 6 d’abril de 2016 sobre l’admissió a
tràmit d’una moció
ACORD

Mesa del Parlament, 07.04.2016

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 7 d’abril de 2016, vistes les peticions de reconsideració del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, del
Grup Parlamentari Socialista i del Grup Parlamentari de Ciutadans amb relació a l’admissió a tràmit de la transacció presentada pel Grup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent i el Grup Parlamentari de Junts pel Sí a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el moment històric excepcional (tram.
302-00024/11), ha acordat de desestimar les dites peticions de reconsideració sobre la
base dels fonaments següents:
Primer. Aquesta mesa reitera els arguments de la resolució motivada del 5 d’abril de
2016 amb relació a les peticions de reconsideració de la mateixa Moció subsegüent a la
interpel·lació al Govern sobre el moment històric excepcional, que torna a ésser motiu
de petició de reconsideració, i en reitera, específicament, els punts 1 a 4.
Segon. Quant al punt 5 de la dita resolució, que motivava les prevencions sobre el
compliment de la legalitat referides al punt 1 de la Moció, aquesta mesa considera que
el text de la transacció resol els dubtes plantejats.
Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
N. de la r.: Les sol·licituds de reconsideració es reprodueixen en la secció 4.67.

4.53.

Sessions informatives i compareixences

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de
Treballadores de la Llar (Sindillar) davant la Comissió d’Igualtat de les
Persones perquè informi sobre les consideracions polítiques i socials
relatives a les migracions i el gènere
356-00091/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 18055).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 05.04.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Les Kellys
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les
consideracions polítiques i socials relatives a les migracions i el gènere
356-00092/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 18055).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 05.04.2016.
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356-00093/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 18055).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 05.04.2016.

Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Eòlica de
Catalunya - EolicCat davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè
presentin l’Associació i el document «Oportunitats per a Catalunya d’un
major desenvolupament i òptima implantació de l’energia eòlica en l’horitzó
2020»
356-00096/11
SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Munell i Garcia, del GP JS, Joan García González, del GP C’s, Jordi
Terrades i Santacreu, del GP SOC, Marc Vidal i Pou, del GP CSP, Alejandro Fernández
Álvarez, del GP PPC, Albert Botran i Pahissa, del GP CUP-CC (reg. 18906).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 07.04.2016.

Sol·licitud de compareixença de Teresa Maria Pitarch, presidenta de
l’Institut Català de les Dones, davant la Comissió d’Igualtat de les
Persones perquè informi sobre les línies d’actuació de l’Institut
356-00098/11
SOL·LICITUD

Presentació: Natàlia Figueras i Pagès, del GP JS, Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s,
Marta Moreta Rovira, del GP SOC, Gemma Lienas Massot, del GP CSP, Marisa Xandri Pujol, del GP PPC, Anna Gabriel i Sabaté, del GP CUP-CC (reg. 19055).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 05.04.2016.

Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Catalana
d’Executius, Directius i Empresaris davant la Comissió d’Empresa i
Coneixement perquè presentin les activitats de l’entitat i exposin les
inquietuds del col·lectiu de professionals que representen
356-00099/11
SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Munell i Garcia, del GP JS, Joan García González, del GP C’s, Jordi
Terrades i Santacreu, del GP SOC, Marc Vidal i Pou, del GP CSP, Alejandro Fernández
Álvarez, del GP PPC, Albert Botran i Pahissa, del GP CUP-CC (reg. 19320).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 07.04.2016.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma
Catalana contra el TTIP davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació,
Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre l’impacte de
l’Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió (TTIP) i de l’Acord
integral d’economia i comerç (CETA)
356-00104/11
SOL·LICITUD

Presentació: Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del GP JS, Susana Beltrán García, del GP C’s,
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC, Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CSP, Juan Milián
Querol, del GP PPC, Anna Gabriel i Sabaté, del GP CUP-CC (reg. 19424).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, 07.04.2016.

4.67.

Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Sol·licitud de reconsideració d’un acord de la Mesa
PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 19349 i 19357

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 38 del Reglament del Parlament, sol·licita la reconsideració de l’acord adoptat per la Mesa el dia 6 d’abril de 2016 d’admetre
a tràmit l’esmena transaccional presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí i el
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent (reg. 19145)
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el moment històric excepcional (tram. 302-00024/11), i l’acord de la Presidència del dia 5 d’abril de 2016 d’admetre a tràmit, per delegació de la Mesa, l’esmena del Grup Parlamentari de Junts pel Sí
(reg.19144) a la Moció abans citada sobre la base dels següents,
Fonaments jurídics

La Mesa del Parlament, per majoria, va acorda el passat dimarts 5 d’abril de 2016
desestimar les peticions de reconsideració presentades pels G.P. Socialista, G.P. del Partit Popular de Catalunya i G.P. de Ciutadans en relació a l’admissió a tràmit de la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el moment històric excepcional (tram.
302-00024/11) pel que va confirmar l’admissió a tràmit de forma condicionada de la
Moció.
Aquesta admissió a tràmit de forma condicionada acordada per la Mesa, en contra
del que estableix l’art. 38.3 RPC ja que aquesta figura no està reconeguda al Reglament,
ha permès, d’acord amb l’art. 158.4 RCP, la presentació d’esmenes per part del GP JS,
així com la presentació d’una esmena transaccional entre aquest grup parlamentari i el
GP CUP-CC.
Al entendre del grup parlamentari que subscriu aquesta petició de reconsideració les
esmenes presentades pel GP JS i l’esmena transaccional presentada pel GP JS i el GP
CUP-CC, al igual que el text de la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
el moment històric excepcional, no poden ser admeses a tràmit per la Mesa d’aquesta
Cambra ja que, d’una banda, el text de les esmenes entren en contradicció amb el contingut de la STC 259/2015 de 2 de desembre relativa a la Resolució 1/XI del Parlament,
i d’una altra, no respecta el condicionant explicitat per la Mesa en el seu acord de 5
d’abril de 2016 de desestimació de les peticions de reconsideracions presentades a l’admissió a tràmit de la Moció.
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Primer. L’esmena presentada pel G.P. de Junts pel Sí (reg. 19144) i l’esmena transaccional presentada pel G.P de Junts pel Sí i el G.P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida
Constituent (reg.19145) són contràries a la sentència 259/2015 del Tribunal Constitucional

Aquest grup parlamentari, de la mateixa manera que ho va fer amb la Moció presentada pel GP CUP-CC, considera que les esmenes del GP JS (reg.19144) i l’esmena
transaccional presentada pel G.P de Junts pel Sí i el G.P. de la Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent (reg.19145) són contràries a la sentència 259/2015 del Tribunal
Constitucional.
Les esmenes ignoren palmàriament la declaració d’inconstitucionalitat i nul·litat de
la Resolució 1/XI del Parlament aprovada el passat 9 de novembre de 2015 acordada pel
Tribunal Constitucional en la sentència 259/2015, de 2 de desembre.
Si bé la Moció en relació a la Resolució 1/XI el seu apartat 1 reiterava «[...] la vigència i el seu contingut [...]» les esmenes presentades, tan l’esmena1 del GP JS com l’apartat 1 de l’esmena transaccional entre el GP JS i el GP CUP-CC reitera «[...] els objectius
continguts de la declaració 1/XI del 9N».
Tot i el joc de paraules i la utilització d’expressions diferents entre la Moció i les esmenes, aquesta Mesa a l’hora d’admetre-les a tràmit no pot obviar que el sentit expressat
per la Moció i el sentit expressat per les esmenes és plenament coincident.
Reiterar els objectius continguts a la Resolució 1/XI no és altra cosa que reiterar la
vigència i contingut de la dita Resolució. Un contingut i uns objectius que han estat declarats inconstitucionals i nuls pel Tribunal Constitucional per representar un acte de
ruptura de l’ordenament constitucional vigent.
D’acord amb la STC 259/2015, objectius com el de declarar, per part del Parlament, «l’inici del procés de creació d’un estat català independent en forma de república» (apartat segon); proclamar «l’obertura d’un procés constituent ciutadà, participatiu,
obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució catalana»
(apartat tercer); declarar aquesta Cambra «com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder constituent» (apartat sisè), tot ells continguts a la Resolució 1/XI, són
nuls i per tant, esmenes que tenen com a objecte reiterar-los no poden ser més que qualificats com a inconstitucionals i antiestatutàries.
Així mateix, l’esmena3 del GP JS i els apartats 4 i 5 de l’esmena transaccional presentada pel GP JS i el GP CUP-CC també són clarament contraris a la STC 259/2015
ja que insten el Govern de la Generalitat a actuar o a desenvolupar punts concrets de la
Resolució 1/XI i del seu annex, tots ells declarats nuls i inconstitucionals, ja que com
bé sap la Mesa, la nul·litat acordada pel TC afecta a la integritat de la Resolució inclòs
el seu annex.
Davant aquest fet, tornem a recordar a la Mesa la jurisprudència constitucional
que permet als òrgans rectors de les assemblees legislatives la facultat de controlar la
regularitat jurídica i la viabilitat procedimental en la seva funció de qualificació i admissió a tràmit, permetent inadmetre a tràmit aquelles iniciatives el contingut de les
qual sigui manifestament contrari a dret o inconstitucional (per totes la STC 95/1994,
FJ 4).
De no fer-ho, és a dir, admeten les esmenes presentades, la Mesa del Parlament està
incomplint l’obligació que té, com a poder públic, d’estar subjecte a l’ordenament jurídic (art.9.1 CE), i en especial, estaria ignorant «els efectes de la sentència del Tribunal
Constitucional i la seva obligació de compliment per part del Parlament i l’afectació en
la tramitació i l’adopció de resolucions o actes parlamentaris de naturalesa anàloga a
la resolució declarada inconstitucional i nul·la o de contingut coincident o molt semblant, especialment d’aquelles que insisteixen a concretar el projecte polític que expressa la Resolució 1/XI prescindint de la reforma constitucional» d’acord el criteri expressat a l’informe Jurídic sobre els efectes de la suspensió i de la declaració de nul·litat de
la Resolució 1/XI, elaborat pels Serveis Jurídics del Parlament per encàrrec de la pròpia
Mesa en sessió tinguda el dia 24 de novembre de 2015.
Segon. Les esmenes incompleixen el condicionat acordat per la Mesa i que va motivar
l’admissió a tràmit de forma condicionada de la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre el moment històric excepcional

Juntament amb la consideració que les esmenes presentades a la Moció són contràries i estan afectades per la STC 259/2015 i per tant, no poden ser admeses a tràmit
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per la Mesa, aquest grup parlamentari entén que les esmenes que han estat admeses a
tràmit per la Mesa i per la Presidència del Parlament, per delegació d’aquesta, no compleixen amb el condicionant acordat per la Mesa pel que fa a l’admissió a tràmit de la
Moció.
Segons el text de l’acord de la Mesa de 5 d’abril pel que es desestimen les peticions de reconsideració «El condicionant ve motivat pel punt 1 de la moció en la mesura que no s’insta al Govern d’acord amb allò que preveuen les interpel·lacions i en
la referència explícita de no atendre la STC citada. Aquestes consideracions podrien
generar dubtes quan a la seva admissió per part de la Mesa o la ulterior votació per
part del Ple.»
Si bé la Moció no pot ser admesa a tràmit com la resta de mocions presentades per a
la sessió plenària, sinó que la seva admissió queda condicionada pel compliment de dos
condicionants fixats per la Mesa, les esmenes presentades amb posterioritat a aquest
acord, tampoc poden ser admeses per la Mesa donat que tenen del mateix defecte que la
Moció de la que deriven.
No té sentit que a la Mesa se li generin dubtes en quant a la admissió d’una Moció
pel fet que el punt 1 de la moció en la mesura que no s’insta al Govern d’acord amb
allò que preveuen les interpel·lacions i per la referència explícita de no atendre la STC
259/2015, en canvi no se li generin els mateixos dubtes en l’admissió a tràmit de les esmenes presentades pel GP JS i el GP CUP-CC.
L’esmena1 del GP JS i l’apartat 1 de l’esmena transaccional entre el GP JS i el GP
CUP-CC no s’insta al Govern d’acord amb allò que preveuen les interpel·lacions, sinó
que conté una manifestació del propi Parlament.
Així mateix, tot i que les esmenes no inclouen una referència explícita a no atendre la STC 259/2015, de 2 de desembre, el seu contingut material, com ja s’ha exposat
a l’anterior fonament, és a la pràctica un clar i evident desacatament de la sentència,
més quan es fa referència explícita a donar compliment a determinats punts de la Resolució anul·lada pel Tribunal Constitucional com és el cas de l’apartat 4 i 5 de l’esmena
transaccional o l’esmena2 del GP JS.
Donat que, d’acord amb l’art.38.3 RPC, només pot és pot declarar admetre o inadmetre les iniciatives parlamentàries, esmenes en el supòsit que ens ocupa, la Mesa del
Parlament, ha d’inadmetre les esmenes presentades ja que planteja els mateixos dubtes
que a la Mesa ha generat l’admissió a tràmit de la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre el moment històric excepcional.
Per tot el que s’ha exposat,
Sol·licita

1. La reconsideració de l’acord de la Mesa del Parlament adoptat en la seva sessió de
6 d’abril de 2016 pel que s’admet a tràmit l’esmena transaccional presentada per el Grup
Parlamentari de Junts pel Sí i el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular Crida Constituent (reg. 19145) a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
el moment històric excepcional (tram. 302-00024/11).
2. La reconsideració de l’acord de la Presidència del Parlament adoptat el 5 d’abril
de 2016 d’admetre a tràmit l’esmena del Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 19144)
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el moment històric excepcional
(tram. 302-00024/11) en virtut de l’acord de la Mesa del Parlament, en la sessió tinguda
el 27 d’octubre de 2015, de delegació de la Mesa a la presidenta del Parlament per a concedir pròrrogues i per a qualificar i admetre a tràmit documents en supòsits d’urgència
(tram. 246-00001/11 - BOPC 3 de 30 d’octubre de 2015).
Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC
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Sol·licitud de reconsideració d’un acord de la Mesa
PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 19359

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, president, Eva Granados Galiano, portaveu, tenint en
compte la Sentència del Tribunal Constitucional 259/2015 de 2 de desembre i l’informe del Lletrat major de data 15 de desembre de 2015, i d’acord amb l’Article 38 RPC,
el Grup Parlamentari Socialista sol·licita la reconsideració de l’acord adoptat per la
Mesa del Parlament en data 6 d’abril de 2016 sobre l’admissió a tràmit de la transacció subsegüent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre el moment històric excepcional, presentada pel Grup Parlamentari de
Junts pel Sí i pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (Núm. de registre 19145), per considerar que aquesta proposta de transacció no
subsana els defectes d’inconstitucionalitat que incorporava la Moció, ja que diversos
apartats de la present insten el Govern de la Generalitat a complir amb la Resolució
1/XI, que el Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional i nul·la de ple dret,
mitjançant la seva Sentència 295/2015, i en la qual ja va advertir, en el seu moment,
de la prohibició expressa d’admetre a tràmit, ja sigui per a la seva consideració, ja sigui pel seu debat o votació, cap iniciativa que, directa o indirectament, doni compliment a la Resolució 1/XI.
Palau del Parlament, 6 d’abril de 2016
Miquel Iceta i Llorens, president; Eva Granados Galiano, portaveu, GP SOC

Sol·licitud de reconsideració d’un acord de la Mesa
PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 19367

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableix l’article 38 del Reglament del Parlament, sol·licita la reconsideració de
l’acord adoptat per la Mesa en sessió celebrada el dia 6 de abril de 2016 de manera urgent i extraordinària d’admetre a tràmit l’esmena transaccional presentada pel Grups
Parlamentaris de Junts pel Sí i de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (en endavant, «l’Esmena Transaccional») mitjançant la qual es substitueix la Moció subsegüent a la interpel·lació sobre el moment històric excepcional, presentada pel
grup parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (tram. 30200024/11) (en endavant, «la Moció») i publicat al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya el dia 30 de març de 2016,
sobre la base dels següents
Fonaments jurídics

1. De conformitat amb el que recull Ratificació de l’acord de la Mesa del 29 de març
de 2016 sobre l’admissió a tràmit d’una moció, adoptada el dia 5 d’abril de 2016 i publicada al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya el dia 6 d’abril de 2016:
La Mesa del Parlament va admetre a tràmit totes les mocions a tramitar en el Ple de
data 6 d’abril de 2016, inclosa la que ha estat motiu de petició de reconsideració. De
tota manera, la Mesa, per majoria, va considerar que aquesta admissió estava en part
condicionada en el sentit que determina la STC 259/2015.
La Mesa basa aquesta admissió condicionada en tots els arguments que s’han expo-

sat anteriorment. El condicionant ve motivat pel punt 1 de la Moció en la mesura que
no s’insta el Govern d’acord amb allò que preveuen les interpel·lacions i en la referència
explícita de no atendre la STC citada. Aquestes consideracions podrien generar dubtes
quant a la seva admissió per part de la Mesa o la ulterior votació per part del Ple.
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2. Entenem que mitjançant l’acord d’admissió a tràmit de l’Esmena Transaccional
la Mesa dóna per complida la condició a la qual va sotmetre l’admissió a tràmit de la
Moció.
3. Entenem que com tota decisió adoptada per la Mesa i per tal de garantir l’absolut
respecte als drets d’igualtat i participació dels Grups Parlamentaris, aquesta ha de poder ser objecte de petició de reconsideració per part de la Mesa, tot complint els requisits, tràmits i efectes previstos en l’article 38 del Reglament del Parlament.
4. En conseqüència, considerem deguda i procedent la petició de reconsideració sobre l’admissió a tràmit de l’Esmena Transaccional per la seva contrarietat amb la legalitat vigent aplicable. A continuació, en tres apartats separats, es detallen els motius en
què es fonamenta l’esmentada contrarietat.
A. En relació amb l’originària decisió de la Mesa d’admetre a tràmit la Moció
de manera condicionada

1. Perquè l’admissió a tràmit condicionada de la Moció és un acte nul per l’oberta
contrarietat del contingut de la Moció als pronunciaments del Tribunal Constitucional
continguts a la seva sentència número 259/2015 de 2 de desembre de 2015, en els termes
ja expressats en la nostra petició originària de reconsideració d’aquest acte.
2. Perquè l’admissió a tràmit condicionada de la Moció és un acte nul per la infracció
del contingut de l’article 37 apartat 3 lletra d del Reglament del Parlament de Catalunya, el qual imposa el deure a la Mesa d’admetre o inadmetre els escrits i els documents

que se li presenten.
3. Perquè l’admissió a tràmit condicionada de la Moció és un acte nul per la seva naturalesa lesiva dels drets dels grups parlamentaris d’aquesta cambra per la seva contrarietat al dret d’igualtat parlamentària (article 32 Reglament Parlament de Catalunya) i

la injustificada inseguretat jurídica que aquesta que ha provocat a la resta de grups parlamentaris de la cambra.
4. Perquè l’admissió a tràmit condicionada de la Moció implica, com de fet ha implicat en aquest cas, una dificultat o impediment per part dels grups parlamentaris
diferents al grup parlamentari proposant per tal de conèixer exactament, amb claredat, certesa i en definitiva, amb seguretat jurídica i absolut coneixement de causa, el
contingut definitiu de la iniciativa parlamentària. Aquesta manca d’igualtat en l’accés
a la informació durant la tramitació parlamentària és per se contrària a la legalitat
parlamentària, estatutària i constitucional. Així mateix, cal tenir en compte que el
dret d’accés a la informació és accessori i una garantia del dret constitucional i fonamental a l’exercici de la funció pública en condicions d’igualtat, de conformitat amb

el que estableixen l’article 23 de la Constitució Espanyola i l’article 29 de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya. Concretament i de manera indicativa, l’admissió condicionada vulnera la igualtat de drets i facultats parlamentàries als efectes d’exercir, per
exemple, peticions de reconsideració, la presentació d’esmenes o el propi exercici del
dret de vot parlamentari. En conseqüència, l’admissió condicionada de la Moció ha
implicat una lesió a l’exercici de la funció pública parlamentària en condicions
d’igualtat.
B. En relació amb la ratificació de la Mesa de desestimar la reconsideració de
la decisió de la Mesa d’admetre a tràmit la Moció de manera condicionada

5. Perquè la ratificació de la Mesa de la seva admissió a tràmit condicionada de la
Moció no ha resolt de manera fonamentada sobre aquesta lesió dels drets fonamentals
parlamentaris que ha patit el grup parlamentari que represento, tot impedint conèixer
mínimament els motius pels quals es rebutja posar remei a la lesió denunciada.
6. Perquè la ratificació de la Mesa de la seva admissió a tràmit condicionada de la
Moció no ha resolt sobre aquesta lesió dels drets fonamentals parlamentaris degudament perquè considera més proporcionat la tutela de la iniciativa parlamentària

del grup proposant, quan aquesta podria haver-se exercit novament amb plenes
garanties parlamentàries en cas d’inadmissió de la Moció, que la tutela, en condicions d’igualtat, dels drets fonamentals de la resta de grups parlamentaris.
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C. En relació amb la decisió de la Mesa d’admetre a tràmit l’Esmena
Transaccional

7. Perquè l’Esmena Transaccional, tot i excloure del contingut literal del punt 1 de la
Moció que substitueix l’il·legal mandat al Govern de la Generalitat de Catalunya de no
atendre el contingut de la sentència 259/2015 de 2 de desembre del Tribunal Constitucional, continua recollint en el seu contingut i té com a finalitat l’execució de diversos
mandats per part de diverses institucions públiques de Catalunya d’incompliment
obert, conscient i dolós del seu deure d’impedir o paralitzar qualsevol iniciativa
que suposi ignorar o evitar la suspensió i la nul·litat per inconstitucionalitat de la
Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015.
8. Concretament, el contingut de l’Esmena Transaccional admesa a tràmit segueix
fent referència de manera explícita a la reiteració al compliment o el desenvolupament de la Resolució I/IX anul·lada pel TC.
El nou punt 1 del que seria el text de la Moció sotmès a votació únicament elimina
la referència explícita a la desobediència al deure de complir amb el pronunciament del
TC. No obstant això, l’Esmena Transaccional parla de «reiteració» dels objectius continguts en la Resolució anul·lada. Se suprimeix la menció a la reiteració de la Resolució
però es manté la menció a la reiteració dels objectius de la Resolució.
Els serveis jurídics de la Cambra van emetre un informe sobre les conseqüències de
la sentencia del TC 259/2015 en què determinaven que no serien admissibles iniciatives que fossin reiteració o repetició de la resolució anul·lada pel TC.
En la mesura que l’Esmena Transaccional «reitera els objectius» de la Resolució, això no suposa diferència substancial amb «reiterar la Resolució» mateixa,
ja que són els objectius de la Resolució els que van motivar la seva declaració d’inconstitucionalitat i conseqüent la seva nul·litat de ple dret, pel que s’hauria d’inadmetre per la Mesa.
En aquest sentit, recorda l’esmentada STC259/2015 que la inconstitucionalitat de la
Resolució I/XI es basa precisament en el seu objectiu unívoc, disposar indegudament de la sobirania nacional evitant el compliment dels principis i normes pròpies d’un Estat de Dret Democràtic requerits a aquests efectes.
El debat sobre l’admissió de l’Esmena Transaccional sembla coincidir amb el que
seria la verificació del compliment d’aquesta suposada condició de respecte amb la STC
259/2015 i els seus efectes. Doncs bé, si fos així, és palmari que aquesta condició (a la
qual es refereix l’acord de ratificació de l’admissió a tràmit de la moció) no ha estat
complida amb l’Esmena Transaccional.
No només perquè reiterar els objectius no difereix de reiterar la mateixa Resolució,
sinó perquè, a més a més, l’Esmena Transaccional, segueix fent referència explícita a
la desobediència als tribunals de justícia i altres institucions, encoratjant a practicar-la, per més que sense nomenar-la de manera explícita, però descrivint amb més detall en el que consisteix i utilitzant una altra locució anàloga «desatendre a els requeriments ...» per a referir-se’n.
De fet, en aquesta referència es fa esment a desatendre requeriments del poder judicial, el que és una evident desobediència, per més que no s’utilitzi tal paraula explícitament, el que com diem no té cap rellevància substantiva als efectes de la valoració de

la seva admissió en relació amb el compliment de la suposada condició a la qual estava
sotmesa.
9. Perquè, de conformitat amb el que s’ha indicat fins el moment, l’admissió a tràmit
de l’Esmena Transaccional és un acte nul pel seu propi contingut perquè té com a finalitat donar efectes a una resolució declarada nul·la per inconstitucional i que per
tant no pot produir cap efecte juridicopolític.
10. Perquè l’admissió a tràmit de l’Esmena Transaccional comporta un acte manifestament, notòriament, obertament, voluntàriament, conscientment i deliberadament

l’incompliment del deure de lleialtat i col·laboració institucional (vid. entre d’altres Art.
87 apartat 1 de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional i art. 3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya) i de respecte al principi de l’Estat de Dret de separació dels Poders
Públics.
Per tot el que s’ha exposat,
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Sol·licita

Que la Mesa del Parlament reconsideri l’acord d’admissió a tràmit de l’Esmena
Transaccional a la Moció subsegüent a la interpel·lació sobre el moment històric excepcional, presentada por el grup parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (tram. 302-00024/11) seguint els tràmits, requisits i terminis establerts
a l’article 38 del Reglament del Parlament de Catalunya i adopti la inadmissió a tràmit
tant de l’Esmena com de la Moció, tot instant la modificació per la Presidenta del Parlament de l’ordre del dia de la sessió del Ple del Parlament - sessió número 13 - 6 i 7
d’abril del 2016, als efectes de no incloure el punt 16 que té per objecte la votació de la
Moció, amb el contingut recollit a l’Esmena Transaccional.
Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s
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