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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 50/XI del Parlament de Catalunya, sobre la garantia juvenil
250-00063/11

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, sessió 3, 31.03.2016, DSPC-C 72

La Comissió de Treball, en la sessió tinguda el 31 de març de 2016, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la garantia juvenil i la lluita contra la cronificació de 
l’atur (tram. 250-00063/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 10152).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Posar en pràctica, d’una manera més eficient, d’acord amb la distribució de com-

petències, la Garantia juvenil europea per mitjà d’un pla d’aplicació que detalli les ac-
tuacions, determini els objectius quantificables i revisables i desglossi les metodologies 
d’intervenció, els indicadors d’avaluació, el cronograma i la dotació pressupostària.

b) Garantir la coordinació i la col·laboració correctes entre els diversos serveis d’ocu-
pació, i també entre totes les entitats i la resta d’administracions implicades en la plani-
ficació, l’execució i la justificació de la garantia juvenil.

Palau del Parlament, 31 de març de 2011
La secretària en funcions de la Comissió, Pilar Castillejo Medina; el president de la Co-
missió, Bernat Solé i Barril

Resolució 51/XI del Parlament de Catalunya, sobre les persones en 
situació d’atur de llarga durada i de més de quaranta-cinc anys
250-00065/11

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, sessió 3, 31.03.2016, DSPC-C 72

La Comissió de Treball, en la sessió tinguda el 31 de març de 2016, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i la lluita 
contra la cronificació de l’atur (tram. 250-00065/11), presentada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Crear un programa d’orientació individualitzada en el Servei Públic d’Ocupació 

de Catalunya específic per a les persones en situació d’atur de llarga durada i de més de 
quaranta-cinc anys, que permeti de tutoritzar la formació del treballador desocupat cap 
a nous objectius laborals.

b) Reforçar les tasques de supervisió que li corresponen per a evitar discriminacions 
per raó d’edat en les ofertes de treball.

Palau del Parlament, 31 de març de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Pilar Castillejo Medina; el president de la Co-
missió, Bernat Solé i Barril
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Resolució 52/XI del Parlament de Catalunya, sobre les subvencions als 
centres especials de treball
250-00078/11

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, sessió 3, 31.03.2016, DSPC-C 72

La Comissió de Treball, en la sessió tinguda el 31 de març de 2016, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre els centres especials de treball (tram. 250-00078/11), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 10153).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Sol·licitar al Govern de l’Estat que augmenti les transferències a fi de poder incre-

mentar, en l’actual exercici pressupostari, els recursos pressupostaris destinats a les sub-
vencions a noves altes de treballadors als centres especials de treball, de manera que les 
cobreixin i es converteixin de nou en un incentiu per a la creació d’ocupació.

b) Sol·licitar al Govern de l’Estat que augmenti les transferències a fi de poder incre-
mentar, en l’actual exercici pressupostari, els recursos pressupostaris destinats a sub-
vencions als centres especials de treball en una quantitat suficient per a arribar a les 
3.700 persones que ara per ara no les estan rebent.

c) Millorar el suport en la contractació de persones amb discapacitat als centres es-
pecials de treball, per tal que arribi a més persones, amb un consens amb el sector.

Palau del Parlament, 31 de març de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Pilar Castillejo Medina; el president de la Co-
missió, Bernat Solé i Barril

Resolució 53/XI del Parlament de Catalunya, sobre el compliment de la 
Moció 211/X, sobre les mesures per a fer front a la desocupació de les 
persones de més de quaranta-cinc anys
250-00102/11

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, sessió 3, 31.03.2016, DSPC-C 72

La Comissió de Treball, en la sessió tinguda el 31 de març de 2016, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre el compliment de la Moció 211/X, sobre les mesu-
res per a fer front a la desocupació de les persones de més de quaranta-cinc anys (tram. 
250-00102/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 12839).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Complir, d’una manera immediata, els compromisos polítics adquirits en la Mo-

ció 211/X, sobre les mesures per a fer front a la desocupació de les persones de més de 
quaranta-cinc anys, i posar en marxa les mesures que aquesta estableix.

b) Comparèixer en seu parlamentària per a donar explicacions sobre l’estat del com-
pliment de la Moció 211/X i, en especial, sobre els afers següents: 

1r. Les mesures adoptades pel Govern, des de l’aprovació de la Moció, per a l’ac-
tivació de mesures de coordinació entre les polítiques socials, d’ocupació, de sanitat i 
d’habitatge per a donar resposta a les necessitats derivades de la situació laboral, social, 
familiar i sanitària de les persones en situació d’atur de llarga durada.

2n. La manera en què ha posat en pràctica el Govern el servei d’acompanyament 
continuat, individualitzat i personalitzat de personal tècnic específic amb formació i ex-
periència en el col·lectiu de persones de més de quaranta-cinc anys.
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3r. Les mesures adoptades pel Govern per a millorar el sistema d’avaluació de tots 
els programes de formació, d’ocupació, d’orientació i d’acompanyament per a les perso-
nes en situació d’atur més grans de quaranta-cinc anys.

Palau del Parlament, 31 de març de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Pilar Castillejo Medina; el president de la Co-
missió, Bernat Solé i Barril

Resolució 54/XI del Parlament de Catalunya, sobre la pèrdua de llocs de 
treball a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre
250-00106/11

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, sessió 3, 31.03.2016, DSPC-C 72

La Comissió de Treball, en la sessió tinguda el 31 de març de 2016, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la pèrdua de llocs de treball a les comarques del Camp 
de Tarragona i les Terres de l’Ebre (tram. 250-00106/11), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialista.

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya expressa la seva solidaritat amb els treballadors de 

l’empresa Covestro, l’empresa Ercros i altres empreses químiques, auxiliars i proveï-
dores afectades, i la seva preocupació per la voluntat d’aquestes empreses de tancar les 
plantes situades a les comarques tarragonines, atesa la importància de llur activitat dins 
el sector químic a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

2. El Parlament de Catalunya dóna suport a les negociacions que duen a terme els 
representants sindicals del territori i els comitès d’empresa de Covestro i d’Ercros en 
defensa del manteniment de llocs de treball, davant el risc de la pèrdua de cent vint llocs 
de treball, en el cas de Covestro; de dos-cents, en el cas d’Ercros, i d’aproximadament 
nou-cents llocs de treball d’empreses auxiliars i proveïdores.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Mitjançar entre les empreses i els representants dels treballadors, per a explorar 

totes les possibilitats per a mantenir els llocs de treball de les plantes.
b) Crear una taula de diàleg per a elaborar un pla industrial de futur entre els agents 

socials del territori (les empreses, els sindicats i les administracions amb competències 
en indústria i treball), amb la finalitat d’estudiar i de potenciar la reindustrialització de 
les comarques tarragonines.

Palau del Parlament, 31 de març de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Pilar Castillejo Medina; el president de la Co-
missió, Bernat Solé i Barril

Resolució 55/XI del Parlament de Catalunya, sobre la derogació de 
l’apartat 3 de l’article 315 del Codi penal
250-00110/11

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, sessió 3, 31.03.2016, DSPC-C 72

La Comissió de Treball, en la sessió tinguda el 31 de març de 2016, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la derogació de l’apartat 3 de l’article 315 del Codi pe-
nal (tram. 250-00110/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista.

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
1. El Parlament de Catalunya manifesta la seva solidaritat amb els treballadors que 

han estat processats per dur a terme accions relacionades amb la convocatòria i l’orga-
nització de vagues i la participació en aquestes.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Comunicar al Govern de l’Estat la seva oposició a l’enduriment del Codi penal i a la 

qualificació de delicte dels actes de resistència i protesta pacífiques, atès que els cossos po-
licials i els jutges tenen els mecanismes suficients per a lluitar contra les actituds violentes.

b) Demanar al Govern de l’Estat que garanteixi l’exercici del dret a la vaga dels tre-
balladors, tal com estableix la Constitució espanyola, sense buidar-lo de contingut i as-
segurant als treballadors aquest instrument per a la defensa de llurs interessos.

c) Sol·licitar al Govern de l’Estat que derogui l’apartat 3 de l’article 315 de la Llei or-
gànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal.

Palau del Parlament, 31 de març de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Pilar Castillejo Medina; el president de la Co-
missió, Bernat Solé i Barril

Resolució 56/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’equiparació de les 
condicions i els drets laborals dels treballadors de la llar amb els de la 
resta de treballadors
250-00158/11

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, sessió 3, 31.03.2016, DSPC-C 72

La Comissió de Treball, en la sessió tinguda el 31 de març de 2016, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre l’equiparació de les condicions i els drets laborals dels 
treballadors domèstics amb els de la resta de treballadors (tram. 250-00158/11), presen-
tada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya comparteix els continguts del Conveni 189 de l’Or-

ganització Internacional del Treball sobre els treballadors de la llar, i hi dóna suport. 
Aquest conveni es va adoptar en la sessió 100, del 16 de juny de 2011, a Ginebra, va en-
trar en vigor el 5 de setembre de 2013 i ja l’han ratificat disset països.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar al Govern de l’Estat que 
compleixi els compromisos internacionals en el sentit expressat en el Conveni.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar al Govern de l’Estat els 
compromisos següents: 

a) La integració del col·lectiu de treballadors de la llar en el règim general de la Se-
guretat Social amb tots els seus drets, de manera que se’ls consideri treballadors a tots 
els efectes.

b) L’equiparació real dels drets dels treballadors de la llar amb els de la resta de tre-
balladors i l’eradicació de les múltiples discriminacions legals d’aquest sector, com en la 
protecció per desocupació i l’extinció del contracte per desistiment.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar una campanya de sensibilit-
zació amb les organitzacions representants del sector, per a posar fi a la situació de dis-
criminació i d’esclavitud de moltes persones d’aquest col·lectiu, especialment de les que 
treballen com a internes sense contracte ni horaris, ni nòmina, ni salaris legals, ni alta 
a la Seguretat Social, ni proves per a demostrar-ho, i, per tant, sense papers, i destinar 
els recursos necessaris perquè es compleixin els drets i les condicions laborals dels em-
pleats de la llar.

Palau del Parlament, 31 de març de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Pilar Castillejo Medina; el president de la Co-
missió, Bernat Solé i Barril
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la restauració del campanar de l’església de 
Sant Pere, de Rosselló
250-00189/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18843 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 11.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 18843)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació

1. Seguir buscant espais de col·laboració en cada una de les etapes de restauració 
del campanar de l’església de Sant Pere de Rosselló que s’executin.

Proposta de resolució sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística
250-00196/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18054; 18844 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 11.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP CUP-CC (REG. 18054)

Esmena 1, GP CUP-CC (1)

D’addició

«2. Estudiar els mecanismes per tal que el CPNL depengui orgànicament de Presi-
dència donat el seu caràcter de transversalitat en les polítiques lingüístiques que desen-
volupa i dotar-lo de visibilitat social i institucional.»

Esmena 2, GP CUP-CC (2)

De modificació i supressió

«3. Obrir en el termini de dos mesos un calendari de negociacions amb els represen-
tants laborals per estudiar concretar un pla que permeti estabilitzar les plantilles i mi-
llorar les seves condicions laborals.»

Esmena 3, GP CUP-CC (3)

D’addició

«4. Presentar en el termini de dos mesos a la comissió de Cultura un informe amb el 
catàleg de llocs de treball al CPNL i una temporització de la seva implementació a cada 
CNL i la relació dels càrrecs directius del CPNL, les tasques assignades i la previsió fu-
tura de provisió d’aquestes places i la limitació dels seus mandats.»

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 18844)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació

1. Mantenir en els propers pressupostos de la Generalitat, la previsió de garantia es-
tablerta el 2015, de consolidació de recursos humans i econòmics destinats al CPNL, 
per cobrir les necessitats per al seu manteniment i estabilitat laboral.

Esmena 2, GP JS (2)

De supressió

2. Estudiar els mecanismes per tal que el CPNL depengui orgànicament de Presi-
dència donat el seu caràcter de transversalitat en les polítiques lingüístiques que desen-
volupa.
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Esmena 3, GP JS (3)

De modificació

3. Continuar garantint el diàleg constant amb els representants laborals del CPNL 
sobre la plantilla i les condicions laborals.

Esmena 4, GP JS (4)

De modificació i addició

5. Presentar novament a la comissió de Cultura el Pla Director del Consorci per a la 
Normalització Lingüística, així com les previsions de millora que es planteja el Departa-
ment de Cultura a partir d’aquest informe.»

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els projectes de llei 
de pressupostos i de mesures fiscals i financeres
302-00025/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 19576 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre els projectes 
de llei de pressupostos i de mesures fiscals i financeres (tram. 300-00027/11).

Moció

Pressupost 2016
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar en el termini d’un mes el projecte de llei de Pressupostos i el projecte de 

llei de mesures fiscals i financeres per al 2016.

Ingressos
2. Presentar, durant els propers tres mesos, una proposta pròpia de nou model de 

finançament per a Catalunya que ajudi a pal·liar el dèficit fiscal i que permeti finançar 
adequadament les competències transferides.

3. Iniciar negociacions amb l’Estat per: 
a) millorar i flexibilitzar els objectius de dèficit que caldrà aplicar a les CCAA per a 

l’any 2016.
b). Renegociar els interessos i el capital del deute existent i procedent del Fons de 

Liquiditat Autonòmica (FLA) a raó de l’insuficient finançament de Catalunya, incloent 
una negociació per aconseguir una quitança d’una part d’aquest deute.

c) elaborar un nou sistema de finançament que sigui més just i millori substancial-
ment la situació actual i permeti comptar amb més recursos per desenvolupar polítiques 
socials i econòmiques.

d) obrir el diàleg amb d’altres Comunitats Autònomes que estan amb una situació si-
milar per tal de compartir propostes i objectius, i establir una acció unitària vers l’Estat.

4. Presentar una proposta de reforma i augment de l’impost de successions i dona-
cions per tal d’augmentar els ingressos per aquest concepte.

5. Revisar els diversos beneficis fiscals que aplica la Generalitat i eliminar aquells 
que són clarament regressius.

6. No portar a terme més processos de venda de patrimoni i privatitzacions com a 
solució per aconseguir més ingressos ja que s’ha comprovat que no ha estat una bona 
proposta, ans al contrari.

Despeses
7. Realitzar en un termini màxim de 4 mesos un pla de racionalització de la despesa 

a l’Administració de la Generalitat, i presentar-lo a la Comissió d’Economia i Finances.
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8. Prioritzar les polítiques socials i les de reactivació econòmica, per tal de pal·liar 
les desigualtats i els índexs de pobresa, així com per potenciar les polítiques de creixe-
ment afavorint la creació de llocs de treball de qualitat.

9. Recuperar, gradualment, les despeses i pressupostos perduts durant els darrers 
anys posant especial èmfasi als serveis bàsics de salut, educació, ser-veis socials o d’al-
tres que afectin directament a les persones.

10. Incorporar al pressupost les partides necessàries per tal de complir amb les me-
sures aprovades en el Ple extraordinari per a la pobresa i la reactivació econòmica.

11. Reservar una partida pressupostària per desplegar el Pla de Política Industrial de 
Catalunya 2020, com un dels eixos estratègics per a millorar l’ocupació i la competiti-
vitat de Catalunya.

Frau i evasió fiscal
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
12. Aprovar en el termini de 2 mesos un pla contra el frau fiscal que tingui en compte: 
a) La incorporació de mecanismes que permetin reduir el frau fiscal i assimilar-nos 

als països de la Unió Europea. Actualment, Catalunya té un nivell de frau fiscal i econo-
mia submergida del 22,3% del PIB.

b) L’augment dels recursos tècnics i humans dins l’agència tributària catalana per 
millorar l’eficàcia de la lluita contra el frau i l’evasió fiscal, atès que els experts compta-
bilitzen en 16.000 M€ els ingressos que deixem de percebre en aquest concepte.

c) L’establiment de mecanismes per millorar la coordinació entre l’agència tributària 
catalana i l’agència tributària espanyola.

Administració pública
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
13. Presentar durant aquest any 2016 el projecte de llei per a la reforma de l’Admi-

nistració Pública que ens permeti disposar d’un model d’administració centrat en el ciu-
tadà, un model inspirat en els principis de l’eficiència, la transparència i la rendició de 
comptes.

14. Donar compliment, durant els propers 2 mesos, a la Llei que limita els màxims 
salarials dels nous alts càrrecs de la Generalitat, tal i com concreta la Llei 2/2014, de 27 
de gener, de mesures fiscals, administratives i financeres del sector públic.

15. Reduir un mínim d’un 11% els càrrecs de confiança del Govern per tal de retor-
nar al mateix número de personal de confiança que hi havia quan va prendre possessió 
el nou Govern.

16. Suspendre els concerts amb els centres eductius que segreguen per sexe, després 
d’un període transitori necessari per permetre a aquests centres adaptar-se al principi de 
coeducació, per mitjà de l’escolarització mixta.

Pagaments pendents
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
17. Presentar en el termini d’un mes, a la Comissió d’Economia i Hisenda, un infor-

me sobre els pagaments pendents de la Generalitat amb proveïdors i un Pla de pagament 
per resoldre aquesta situació.

18. Presentar en el termini d’un mes, a la Comissió d’Economia i Hisenda, un infor-
me sobre els deutes pendents amb els Ajuntaments catalans i un Pla de pagament per 
resoldre aquesta situació.

19. Garantir, a través dels diversos instruments amb els què compta el Govern, la 
tresoreria suficient per fer front al pagament de les nòmines dels treballadors públics 
per a aquest any 2016.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
seguretat
302-00026/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 19720 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamen-

tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parla-
ment, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les po-
lítiques de seguretat (tram. 300-00028/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Proposar, a la propera reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya, que cal que 

el President de la Generalitat convoqui amb caràcter d’urgència, la revisió del nombre 
d’efectius de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, per adequar-la a la reali-
tat demogràfica i a les necessitats reals del seu desplegament i de les funcions policials 
que tenen encomanades.

2. Admetre la reincorporació amb caràcter d’urgència dels agents de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra en situació d’excedència voluntària que ho demanin, 
encara que no s’hagi exhaurit el termini mínim de dos anys en aquesta situació, per tal 
de reduir, ni que fos mínimament, el dèficit actual d’efectius en situació d’activitat.

3. Donar compliment a la Resolució 45/X del Parlament de Catalunya sobre els torns 
de servei i la dotació d’armilles antibales i establir una bossa d’hores extraordinàries 
que permetin cobrir en les millors condicions els torns de servei dels agents de la Poli-
cia de la Generalitat, tenint present la actual manca d’efectius.

4. Establir, conjuntament amb el Govern d’Espanya, els mecanismes d’integració i 
coordinació de la informació i la intel·ligència entre el Cos de Mossos d’Esquadra i la 
resta de Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, des de la més estricta lleialtat institu-
cional, per tal de disposar de les millors eines per enfrontar els riscos i les amenaces 
que representa la globalització del terrorisme i del crim organitzat, tenint en compte la 
necessitat de millorar l’eficàcia i l’eficiència dels recursos públics i de poder accedir en 
temps real a informació veraç i contrastada que tingui utilitat directa en la lluita contra 
la criminalitat, en totes les seves formes.

5. Establir els mecanismes de coordinació i de traspàs d’informació entre el Cos de 
Mossos d’Esquadra i les diverses policies locals a Catalunya, per tal de millorar la pre-
venció, la detecció i la investigació de les activitats delictives de qualsevol mena, amb 
especial èmfasi en la radicalització pseudo-religiosa de caire gihadista.

6. Revisar acuradament l’equipament i la uniformitat de dotació a les diverses uni-
tats i especialitats del Cos de Mossos d’Esquadra, per tal de garantir en tot moment 
l’adequació a les tasques que desenvolupen i a les condicions climàtiques o de qualse-
vol mena que incideixen en la seva prestació. En aquesta revisió cal incloure-hi tots els 
elements relacionats amb l’armament reglamentari, com ara les fundes de les armes 
curtes, per tal de tenir les màximes garanties de seguretat i evitar episodis com els que 
s’han produït les darreres setmanes, en què alguns agents han perdut el control de les 
seves armes, amb greu risc per la seva vida.

7. Estudiar la disponibilitat de dispositius d’enregistrament d’imatges des dels ve-
hicles policials i de dotació personal dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra en el 
desenvolupament del seu servei, amb la finalitat de tenir sempre el detall de les circums-
tàncies de l’acció policial i de garantir que aquesta s’ha produït conforme als procedi-
ments operatius establerts i d’acord amb la normativa legal.

8. Establir abans del 30 de juny d’enguany, sota la supervisió de l’Institut de Segure-
tat Pública de Catalunya, un programa de formació continua a desenvolupar en cadas-
cuna de les Àrees Bàsiques Policials de forma descentralitzada i dins d’horari laboral o 
amb compensació de les hores que s’hi dediquin, que inclogui un reciclatge de la nor-
mativa aplicable a les Unitats de Seguretat Ciutadana, tècniques de defensa i detenció, i 
tècniques i estratègies de prevenció i detecció del radicalisme i del terrorisme gihadista 
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amb més detall i profunditat que s’ha fet fins ara, per tal d’aconseguir una millor capa-
citat de resposta i un millor coneixement de l’abast i de les característiques d’aquesta 
amenaça global.

9. Impulsar la inclusió dels agents de les diverses policies locals en els programes 
formatius descentralitzats adreçats a millorar les capacitats i els coneixements en les 
tècniques i estratègies de prevenció i detecció del radicalisme i del terrorisme gihadista, 
per tal d’aconseguir una millor capacitat de resposta i un millor coneixement de l’abast i 
de les característiques d’aquesta amenaça global.

10. Revisar l’efectivitat del Pla de Carrera Professional (Acord GOV/166/2006), es-
pecialment pel que fa a la seva aplicació en l’àmbit de la família professional de Segu-
retat Ciutadana, per tal de proporcionar als agents del Cos de Mossos d’Esquadra les 
millors condicions possibles per desenvolupar la seva carrera professional, amb la mà-
xima motivació per prestar el servei essencial que tenen encomanat en benefici de tots 
els ciutadans.

11. Recordar, a través de la línia jeràrquica del Cos de Mossos d’Esquadra, l’exigèn-
cia democràtica de mantenir la més estricta neutralitat política en l’exercici de les seves 
funcions i reiterar la necessitat de que la imatge i el bon nom de la Policia de la Gene-
ralitat restin sempre salvaguardats i no es facin servir en reivindicacions partidistes de 
qualsevol mena.

12. Reiterar el compromís del Consell Executiu del Govern de la Generalitat en la 
defensa de la legalitat democràtica i refermar-se en el rebuig de qualsevol intent d’ins-
trumentalitzar els funcionaris i els agents del Cos de Mossos d’Esquadra, que han de 
restar sempre al marge de qualsevol controvèrsia política i al servei de tots els ciuta-
dans, dins dels marges establerts per l’ordenament democràtic.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP C’s 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal i 
pressupostària
302-00027/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 19810 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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

Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal i pressu-
postària (tram. 300-00025/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Redactar i presentar el projecte de pressupostos per al 2016 abans del dia 15 de 

maig de 2016.
2. Acompanyar el projecte de pressupostos amb iniciatives polítiques que permetin 

una reestructuració del deute públic i una rediscussió dels objectius de dèficit públic. 
Buscant el màxim de consens a Catalunya i generant espais de cooperació amb altres 
CCAA.

3. Desenvolupar, en el marc del grup de treball d’estudi del deute, una auditoria so-
bre el deute públic de la Generalitat, que permeti plantejar un acord parlamentari per 
assolir un procés de reestructuració del deute públic de la Generalitat, que inclogui la 
possibilitat d’acordar una quitança acordada, tant amb creditors públics com privats, i 
mecanismes d’aplaçament dels terminis de venciment del deute, així com la conversió 
de deute a curt termini en deute a llarg termini.

4. Impulsar un acord per plantejar al Govern de l’Estat la necessària revisió dels ob-
jectius de dèficit públic pactats amb la Unió Europea en el marc de Memoràndum d’En-
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tesa i Acord Marc d’Assistència financera (rescat), endarrerint de manera significativa 
els terminis de compliment dels objectius de dèficit públic.

5. Buscar la complicitat del conjunt de les forces del Parlament i d’altres Comunitat 
Autònomes, per tal d’exigir a l’Estat Espanyol, una nova distribució dels objectius de 
dèficit per al període 2016-2020 entre els diferents nivells de l’administració pública.

6. Compromís d’abordar mesures de millora ingressos.
a. Reforma de l’impost de successions que reverteixi els canvis legislatius produïts 

a partir de la Llei 19/2010. I en especial s’acordi revisar les reduccions per parentiu, eli-
minar la reducció per parentiu addicional establerta, eliminar la bonificació del 99% 
establerta per la Llei 3/2011. Així com introduir una reducció variable de la base impo-
sable per garantir que les herències de fins a 100.000 € pels familiars de primer grau no 
hauran de pagar l’impost.

b. Reforma de l’Impost de Patrimoni, establert en el Decret Llei 7/2012, per tal de 
que gravi de manera més intensa els grans patrimonis, com a pas previ i transitori a l’es-
tabliment d’un Impost de grans fortunes.

c. Millorar la gestió tributaria en relació a l’impost sobre els habitatges buits esta-
blert en la Llei 14/2015.

d. Reduir els tipus mínims, suavitzar els tipus de les rendes de les rendes mitjanes i 
incrementar els tipus de les rendes superiors del tram autonòmic del IRPF.

e. Analitzar de les possibilitats d’augment dels ingressos per taxes, especialment les 
vinculades als tributs mediambientals, a partir d’una millora en la gestió i de la modifi-
cació dels tipus establerts en algunes de les taxes.

f. Desenvolupar i posar en marxa les previsions que sobre noves taxes estableix la 
Llei de Finançament del Transport Públic.

i. Recàrrec sobre l’Impost d’activitats econòmiques de superfícies comercials amb 
facturació anual superior a un milió d’Euros dotats de transport públic urbà d’alta fre-
qüència

ii. Contribució especial o taxa als grans esdeveniments generadors de mobilitat quan 
impliquin mesures especials de trànsit i de reforç de transport públic.

iii. Impostos o taxes generals sobre la circulació
iv. Recàrrec de l’IBI (impost de béns immobles)
v. Recàrrec o augment impositiu sobre l’impost de matriculació en funció de la cate-

goria mediambiental
g. Incrementar els recursos humans i tècnics de l’Agència Tributària de Catalunya, 

per tal de capacitar-la per a millorar significativament la recaptació fruit de la lluita 
contra el frau, l’elusió i l’evasió fiscal.

7. Racionalitzar la despesa de la Generalitat a través del projecte de pressupostos.
a. Eliminació de totes les partides vinculades a subvencions que no estiguin orienta-

des a complir mandats constitucionals o estatutaris o a cobrir necessitats socials.
b. Rescindir els concerts –per valor de 30 milions d’euros– amb les escoles d’elit que 

segreguen l’alumnat per raó de sexe.
c. Revisió dels criteris a partir de les quals s’atorguen subvencions a mitjans de co-

municació digitals, en paper, televisió i ràdio. Revisió de les subvencions atorgades du-
rant el present any. I limitar la renovació de les subvencions atorgades durant el present 
any.

d. Aplicació del decret de limitació salarial dels alts càrrecs aprovat en la Llei 2/2014, 
de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic que a 
dia d’avui s’està incomplint.

e. Reducció significativa, en un mínim del 50% de les partides adreçades a publici-
tat institucional, especialment aquelles que encobreixen subvencions indirectes.

f. Revisió i rediscussió de la necessitat i l’oportunitat de cadascuna de les partides de 
despesa que no tinguin directa relació amb la prestació d’un servei públic.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el millorament de 
l’atenció sanitària
302-00028/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 19813 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la In-
terpel·lació al Govern sobre el millorament de l’atenció sanitària (tram. 300-00029/11).

Moció
1. En matèria de farmàcia comunitària: 
El Parlament de Catalunya considera que les oficines de farmàcia, per la formació 

sanitària dels seus professionals, per la seva distribució territorial, i per la seva proximi-
tat a la ciutadania, tenen un paper important en la salut de les persones, motiu pel qual 
és imprescindible que formin part integrant del sistema de salut de Catalunya.

Per aquest motiu, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Dur a terme les acciones necessàries per tal de valorar el paper que poden dur a 

terme les oficines de farmàcia com a part integrant del sistema de salut de Catalunya.
b) Donar compliment a la resolució 1106/X sobre planificació i desenvolupament de 

la farmàcia comunitària.
c) Presentar al Parlament en un termini de tres mesos, un informe sobre totes les ac-

cions dutes a termes en relació a la integració de la farmàcia comunitària en el sistema 
de salut de Catalunya, i unes conclusions, per al seu debat i valoració per part de la Co-
missió de Salut.

2. En relació a l’atenció primària, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a: 

a) Elaborar els estudis, informes i plans que es considerin necessaris, per tal d’abor-
dar una reforma del sistema d’atenció primària, que com a mínim tingui en compte els 
aspectes següents: 

– La possible ampliació dels horaris de l’atenció d’urgències menors en els centres 
de primària, que permetin donar servei a la població més propera, tenint en compte les 
alternatives possibles.

– L’increment de la capacitat resolutiva en l’atenció als pacients crònics, i a les deri-
vacions a consultes externes hospitalàries.

– La creació d’unitats fixes i específiques d’atenció a pacients de síndromes de sen-
sibilització central, per tal que aquests pacients, tinguin centres de referències, on rebre 
atenció especialitzada.

b) Presentar davant el Parlament, en el termini de dos mesos, els estudis realitzats 
per abordar la reforma del sistema d’atenció primària, amb la calendarització i valora-
ció econòmica de les iniciatives i actuacions que es conclogui dur a terme.

3. En relació als centres hospitalaris del Siscat, el Parlament de Catalunya insta el 
Govern de la Generalitat a: 

a) Recuperar progressivament les dotacions econòmiques que han anat perdent du-
rant els darrers anys per tal de recuperar les plantilles de personal, condicions laborals i 
l’actualització de les infraestructures necessàries, que els permeti incrementar l’activitat 
tant pel que a les activitats diagnòstiques, com quirúrgiques, com l’estada de pacients 
aguts.

b) Realitzar les accions necessàries pel que fa a l’equipament i dotació de personal 
sanitari, que faci possible que els centres del Siscat que deriven activitat a centres pri-
vats i quins contractes no es preveu renovar, tinguin la capacitat necessària per poder 
atendre amb normalitat l’increment d’activitat que els suposarà.

c) Mantenir aquells contractes amb centres sanitaris privats, quina activitat no és 
possible assumir per part de centres del Siscat, amb l’objectiu de no empitjorar la situa-
ció de saturació d’aquests centres.
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d) Establir els mecanismes necessaris que permetin que els pacients que són atesos 
a urgències, no hagin de romandre en les dependències més de 24 hores abans d’obtenir 
l’alta o ser derivats a llits d’aguts o sociosanitaris.

4. En relació a les llistes d’espera: 
El Parlament de Catalunya expressa la seva preocupació per l’elevat nombre de pa-

cients que estan en llista d’espera per a consultes externes, proves diagnòstiques i inter-
vencions quirúrgiques, i per aquest motiu insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Prioritzar l’acció per a reduir les llistes d’espera, posant especial èmfasi en aque-
lles que presenten un major volum i una major durada, com són les d’accés a proves 
diagnòstiques, tot vetllant per què la seva reducció no suposi un increment de les llistes 
per a intervencions quirúrgiques.

b) Prioritzar la mesura d’increment de l’activitat sanitària inclosa al Pla integral per 
a millorar la gestió de les llistes d’espera sanitàries destinant majors recursos.

c) Abandonar l’ús dels terminis de referència, i recuperar els terminis de garantia, 
com a mesura del compromís del sistema sanitari amb els pacients.

5. El Parlament de Catalunya, atenent les especials i delicades circumstàncies per 
les que travessa el Consorci Sanitari del Maresme i en particular l’Hospital de Mataró, 
insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Donar compliment a les resolucions 638/X de 3 d’abril de 2014, 956/X de 12 de 
febrer de 2015 i 1113/X del 2 de juliol de 2015.

b) Adoptar amb la major brevetat possible les mesures necessàries que garanteixin 
la suficiència econòmica i de gestió del Consorci Sanitari del Maresme.

c) Presentar al Parlament, en un termini no superior a un mes, un informe en el que 
s’exposi el grau de compliment de les resolucions esmentades, així com, les mesures 
adoptades pel Govern per garantir la suficiència econòmica i de gestió del Consorci.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt, GP PPC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’aplicació del 3+2
302-00029/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 19908 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació del 3+2 (tram. 300-00026/11).

Moció
1. A l’espera de tenir un debat de fons sobre el model universitari català en el context 

del Procés Constituent, i entenent que serà aleshores quan el Govern de la Generalitat 
serà –en aquest context– sobirà per legislar en matèria universitària, garantir una mo-
ratòria a l’aplicació del Real Decreto 43/2015 així com a qualsevol altra ordenació que 
creï nous graus de 180 ECTS, de manera que durant la present legislatura es salvaguar-
din els ensenyaments acadèmics universitaris existents.

2. No iniciar els graus de 3 anys públics o que utilitzen instal·lacions públiques previs-
tos pel proper curs 2016-2017: Global Studies (UPF), Disseny i Creació Digital (UOC) i 
Bachelor’s Degree in Bioinformatics (UPF + UB + UPC).

3. Considerant que graus i màsters són dues etapes de la carrera universitària, avan-
çar per tal que el curs 2020-2021 les condicions d’accés a graus i màsters (preus, taxes, 
beques, coeficient d’ECTS), siguin totalment equiparades a les condicions actuals dels 
graus, en el cas dels ensenyaments públics.

4. Garantir que el sistema públic doni continuïtat als estudis públics de grau amb 
l’oferta d’un màster públic, sense excepció.
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5. Assegurar l’oferta de places públiques d’aquells màsters que habiliten per exercir 
professions concretes, amb regulació específica i continguts mínims obligatoris, que 
permeten assolir les competències i coneixements necessaris i requerits per al desenvo-
lupament d’aquestes professions, a tots els estudiants de grau que ho sol·licitin.

6. Garantir que cap increment en el nombre de places de màster fora del circuit pú-
blic, ni en màsters propis ni en privats, com a mínim durant la present legislatura, anirà 
en detriment de la proporció relativa d’oferta pública dels estudis actuals, a l’espera de 
tenir un debat de fons sobre el model universitari català en el context de Procés Cons-
tituent.

7. Impulsar la creació d’espais de debat que s’iniciaran el setembre del 2016, sobre el 
model universitari de la futura República Catalana en cadascuna de les universitats pú-
bliques catalanes, en el context de Procés Constituent. Aquests espais comptaran amb el 
recolzament del Govern de la Generalitat i de les universitat públiques, que hi donaran 
legitimitat, reconeixement i recursos logístics. La implicació massiva i transversal de la 
comunitat universitària en la constitució de les bases del sistema universitari català que-
darà, d’aquesta manera, assegurada.

8. Es fomentarà el debat obert, implicant-hi tots els estaments de la comunitat uni-
versitària (PAS, PDI i estudiantat), així com la posterior síntesi de les conclusions i 
propostes a nivell de cada universitat i interuniversitari. Aquests debats es coordinaran 
amb la calendarització del Procés Constituent impulsat per les institucions i la societat 
civil per tal de tenir en compte les conclusions que se n’extreguin en la construcció del 
model universitari de la República Catalana, promocionant la participació en ells de re-
presentants d’iniciatives com el Congrés Universitari Català o de la Comissió d’Estudi 
del Procés Constituent.

9. Garantir la presència de l’estudiantat a tots els òrgans col·legiats, comissions i grups 
de treball que depenen del Consell Interuniversitari de Catalunya.

10. No augmentar el preu per crèdit ECTS ni de grau ni de màster durant la present 
legislatura, a l’espera de tenir un debat de fons sobre el model universitari català en el 
context de Procés Constituent.

11. Establir un preu per crèdit màxim pels màsters privats i propis que s’imparteixen 
en universitats públiques, sense que aquesta rebaixa en les taxes passi a ser assumida en 
cap cas per la universitat o l’administració pública. Que aquest preu per crèdit màxim 
no superi en més del 20% el del crèdit de màster públic.

12. Avançar cap a la gratuïtat real en les matrícules universitàries, començant per 
una reducció d’un 30% en les taxes universitàries –plasmada en el preu de crèdit ECTS– 
per al curs 2016-2017, donant compliment a la moció 15/XI aprovada en el darrer Ple del 
Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt, GP CUP-CC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
joventut
302-00030/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 19942 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques de joventut (tram. 300-00030/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Crear un Observatori Interdepartamental que estudiï el fenomen de la fuga de ta-

lents joves, avaluï el seu impacte a l’economia de Catalunya i proposi en el termini de 
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sis mesos des de l’aprovació d’aquesta moció un conjunt de mesures per pal·liar els efec-
tes d’aquesta situació.

2. Modificar la normativa autonòmica relativa al retorn dels catalans que han passat 
a residir a l’estranger als efectes de tenir en compte el recent fenomen de joves talents 
catalans que han hagut de marxar a l’estranger, abans d’acabar l’any 2016. En especial, 
cal adaptar la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels ca-
talans emigrats i llurs descendents, i de segona modificació de la Llei 18/1996.

3. Modificar els currículums educatius de tal manera que l’ensenyament en llengua 
anglesa que rep l’alumne sigui significativament més alt que actualment.

4. Prendre mesures adreçades a reduir l’abandonament escolar prematur, de tal ma-
nera que en el termini de cinc anys Catalunya estigui en un valor igual a la mitjana de la 
Unió Europea d’aquesta variable.

5. Desenvolupar programes específics, per part del Servei d’Ocupació de Catalunya, 
per tal d’atendre les necessitats formatives dels aturats més joves de vint-i-cinc anys per 
capacitar-los per a un efectiu ingrés o reingrés en el mercat laboral.

6. Fomentar convenis de col·laboració entre les administracions públiques i la Soci-
edad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) i al-
tres entitats financeres amb l’objectiu que aquestes posin actius immobiliaris de la seva 
propietat al servei de programes de lloguer social i assequible, especialment destinats 
a joves.

7. Presentar un pla de foment de l’emprenedoria dels joves catalans en el termini de 
sis mesos des de l’aprovació d’aquesta moció.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, GP C’s
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4. Informació

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva
413-00002/11

CONSTITUCIÓ, ELECCIÓ DEL COORDINADOR I DESIGNACIÓ D’ESPECIALISTES, TÈCNICS 

O MEMBRES D’ENTITATS

El dia 7 d’abril de 2016 s’ha constituït l’Intergrup de Població, Desenvolupament i 
Salut Reproductiva. De conformitat amb l’article 70.3 del Reglament del Parlament, és 
integrat pels membres següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Anna Figueras i Ibàñez

Grup Parlamentari de Ciutadans
Martín Eusebio Barra López

Grup Parlamentari Socialista
Esther Niubó Cidoncha

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Marta Ribas Frías

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Marisa Xandri Pujol

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

L’Intergrup, d’acord amb l’article 70.3 del Reglament del Parlament, ha elegit coor-
dinadora la diputada Anna Figueras i Ibàñez.

Així mateix, d’acord amb l’article 70.4 del Reglament del Parlament, proposa que 
participi en els seus treballs com a especialista l’Associació de Planificació Familiar de 
Catalunya i Balears.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016
La coordinadora de l’Intergrup, Anna Figueras i Ibàñez

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de Jordi Mateu, en representació del 
Centre de Recerca i Assessorament d’Educació Viva, davant la Comissió 
d’Ensenyament perquè informi sobre el model d’innovació educativa
356-00087/11

SOL·LICITUD

Presentació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s, Anna Simó i Castelló, del GP JS, Esther 
Niubó Cidoncha, del GP SOC, Pilar Castillejo Medina, del GP CUP-CC (reg. 17822).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 11.04.2016.
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Sol·licitud de compareixença de Maria Bellmunt, presidenta de 
la Coordinadora Catalana pel Reconeixement i la Regulació del 
Homeschooling, davant la Comissió d’Ensenyament perquè informi sobre el 
model educatiu pel qual treballa l’entitat
356-00089/11

SOL·LICITUD

Presentació: María José García Cuevas, del GP PPC (reg. 18040).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 11.04.2016.

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Bou, secretària general de Proa, 
Productors Audiovisuals Federats, davant la Comissió de Cultura perquè 
informi sobre la idea de Proa respecte al Pla nacional de l’audiovisual
356-00100/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 19356).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 11.04.2016.

Sol·licitud de compareixença de Marina V. Mikaelian i Antonio Estarás 
Amer, en representació de l’Associació Russo-catalana, davant la Comissió 
de Cultura perquè informin sobre la celebració del Festival Internacional 
Paramusical
356-00110/11

SOL·LICITUD

Presentació: Susana Beltrán García, del GP C’s (reg. 19726).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 11.04.2016.

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

Sessió informativa de la Comissió del Síndic de Greuges amb el síndic de 
greuges sobre la resolució relativa a la mort de quatre persones grans de 
la Residència Ribera de Sió, d’Agramunt (Urgell), en desbordar-se el riu Sió
359-00005/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: síndic de Greuges (reg. 18802).
Comissió competent: Comissió del Síndic de Greuges.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 11.04.2016.

Sessió informativa de la Comissió del Síndic de Greuges amb el síndic de 
greuges sobre el Pla urbanístic de l’aeròdrom de la Cerdanya
359-00006/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: síndic de Greuges (reg. 20023).
Comissió competent: Comissió del Síndic de Greuges.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 11.04.2016.
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