BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XI legislatura · segon període · número 107 · dilluns 18 d’abril de 2016

TAU L A D E C O N T I N G U T
1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
1.10. Acords i resolucions
Resolució 35/XI del Parlament de Catalunya, sobre el projecte de centre de dia i residència per a gent gran Sabadell Parc Central
250-00015/11
Adopció

9

Resolució 36/XI del Parlament de Catalunya, sobre el projecte de centre de dia i residència per a gent gran Sabadell Parc Central
250-00022/11
Adopció

9

Resolució 37/XI del Parlament de Catalunya, sobre el copagament de l’atenció a les
persones en situació de dependència
250-00081/11
Adopció

10

Resolució 38/XI del Parlament de Catalunya, sobre el reconeixement del treball social i
comunitari dels professionals dels serveis socials bàsics
250-00091/11
Adopció

10

Resolució 39/XI del Parlament de Catalunya, sobre el tractament dels termes mongòlic,
mongolisme i subnormal en els diccionaris normatius i en els tesaurus
250-00092/11
Adopció

11

Resolució 40/XI del Parlament de Catalunya, sobre els pagaments de les prestacions
meritades per fills menors de tres anys
250-00099/11
Adopció

12

Resolució 57/XI del Parlament de Catalunya, sobre la construcció de l’Escola Santa Coloma, a Santa Coloma de Gramenet
250-00083/11
Adopció

12

Resolució 58/XI del Parlament de Catalunya, sobre la continuïtat de l’Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua de Mogoda
250-00094/11
Adopció

13

Resolució 59/XI del Parlament de Catalunya, sobre la construcció de l’Escola Pinyana
al barri de Balàfia, de Lleida
250-00105/11
Adopció

13

Resolució 60/XI del Parlament de Catalunya, sobre la dedicació lectiva de l’horari del
professorat
250-00125/11
Adopció

14

Resolució 61/XI del Parlament de Catalunya, sobre el tancament de línies de P3 al Baix
Llobregat
250-00126/11
Adopció

14

Resolució 62/XI del Parlament de Catalunya, sobre el tancament de línies de P3 als
centres públics del Baix Llobregat
250-00157/11
Adopció

15
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Resolució 63/XI del Parlament de Catalunya, sobre la construcció de l’Escola Bosc de
la Pabordia, de Girona
250-00138/11
Adopció

15

Resolució 64/XI del Parlament de Catalunya, sobre la continuïtat de l’Escola Serra de
Miralles i del nou institut de Tordera
250-00145/11
Adopció

16

Resolució 65/XI del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment de les beques de
menjador
250-00146/11
Adopció

16

Resolució 66/XI del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment de la qualitat i l’oferta
educativa a Esplugues de Llobregat
250-00147/11
Adopció

17

Resolució 67/XI del Parlament de Catalunya, sobre les subvencions als agricultors per
a la instal·lació de xarxes antipedra
250-00116/11
Adopció

17

Resolució 68/XI del Parlament de Catalunya, sobre els ajuts als agricultors i els ramaders del Pirineu
250-00117/11
Adopció

18

Resolució 69/XI del Parlament de Catalunya, sobre els pagaments pendents als agricultors, els ramaders i les entitats del sector
250-00118/11
Adopció

18

Resolució 73/XI del Parlament de Catalunya, sobre la línia 10 del metro
250-00141/11
Adopció

19

Resolució 74/XI del Parlament de Catalunya, sobre les infraestructures ferroviàries de
Tarragona
250-00172/11
Adopció

19

Resolució 75/XI del Parlament de Catalunya, sobre una rotonda de la carretera N-II al
pas per Premià de Mar
250-00182/11
Adopció

20

Resolució 76/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’alliberament del peatge de l’autopista AP-2
250-00200/11
Adopció

20

Resolució 77/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’autovia orbital de Barcelona B-40
250-00202/11
Adopció

21

Resolució 82/XI del Parlament de Catalunya, sobre la ciberseguretat
250-00188/11
Adopció

22

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
2.10.25. Propostes de resolució
Proposta de resolució sobre les urgències pediàtriques a Rubí
250-00119/11
Rebuig
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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 el tancament dels establiments de Funnydent a Mataró i
Sabadell
250-00190/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

24

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Viladecans
250-00207/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

24

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

24

Proposta de resolució sobre la compra pública innovadora
250-00209/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

24

Proposta de resolució sobre l’acabament de les obres de la carretera C-51
250-00211/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

24

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

25

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a millorar l’execució penal
250-00213/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

25

Proposta de resolució sobre les nevades del febrer del 2016
250-00214/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

25

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

25

Proposta de resolució sobre l’oferta i la infraestructura escolar de Mollet del Vallès
250-00216/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

25

Proposta de resolució sobre les mesures de diagnosi del procés de deslocalització
d’empreses
250-00217/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

26

Proposta de resolució sobre el millorament de l’educació secundària a Barberà del Vallès
250-00218/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

26

Proposta de resolució sobre la protecció dels defensors dels drets humans a Hondures
250-00219/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

26

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

26

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

26

Proposta de resolució sobre la reactivació de la Junta de Seguretat de Catalunya
250-00222/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

27

Proposta de resolució sobre la reactivació de la Junta de Seguretat de Catalunya
250-00223/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre l’assassinat de l’activista hondurenya Berta Cáceres
250-00224/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

27

Proposta de resolució sobre la síndrome alcohòlica fetal
250-00225/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

27

Proposta de resolució sobre la carretera de Comiols
250-00226/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

27

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

28

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta educativa de P3 a Igualada
250-00228/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

28

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

28

Proposta de resolució sobre el CAP Castellbisbal
250-00230/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

28

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

28

Proposta de resolució sobre els nous accessos al port de Premià de Mar
250-00232/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

29

Proposta de resolució sobre l’Escola Virolet, de Sabadell
250-00233/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

29

Proposta de resolució sobre l’Escola Terres de Ponent, de Lleida
250-00234/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

29

Proposta de resolució sobre el manteniment de la llera de la Tordera
250-00235/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

29

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

29

Proposta de resolució sobre els certificats energètics
250-00237/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

29

Proposta de resolució sobre l’Escola Ciutat Jardí, de Lleida
250-00238/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

30

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

30

Proposta de resolució sobre la Cooperativa Agrícola de Cambrils
250-00240/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

30

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

30

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
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Proposta de resolució sobre els videojocs
250-00243/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

31

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

31

Proposta de resolució sobre els processos de tràmit de la renda mínima d’inserció
250-00245/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

31

Proposta de resolució sobre el vuitantè aniversari de les Olimpíades Populars de Barcelona
250-00246/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

31

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

31

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

32

Proposta de resolució sobre la pluralitat en el sistema educatiu
250-00249/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

32

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

32

Proposta de resolució sobre els protocols d’usos lingüístics
250-00251/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

32

Proposta de resolució sobre el bilingüisme en l’educació
250-00252/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

32

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

33

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

33

Proposta de resolució sobre l’epilèpsia
250-00255/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

33

Proposta de resolució sobre l’estació d’autobusos de la Bisbal d’Empordà
250-00256/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

33

Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de la Bisbal d’Empordà
250-00257/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

33

Proposta de resolució sobre l’estació d’autobusos de Palamós
250-00258/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

34

Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de Torroella de Montgrí
250-00259/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

34

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
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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

34

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Carme Guasch, de Figueres
250-00262/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

34

Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Figueres
250-00263/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

35

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

35

Proposta de resolució de condemna de l’assassinat de Nelson García
250-00265/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

35

3.20. Interpel·lacions
Interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’ocupació
300-00031/11
Presentació: GP SOC

35

Interpel·lació al Govern sobre la reordenació dels recursos hospitalaris inclosos al Siscat
300-00032/11
Presentació: GP SOC

36

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials
300-00033/11
Presentació: GP C’s

36

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat
300-00034/11
Presentació: GP CSP

36

Interpel·lació al Govern sobre el planejament territorial
300-00035/11
Presentació: GP CUP-CC

37

Interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació públics
300-00036/11
Presentació: GP PPC

37

Interpel·lació al Govern sobre la situació financera de la Generalitat i les perspectives
de futur
300-00037/11
Presentació: GP JS

37

Interpel·lació al Govern sobre la sentència del Tribunal Constitucional que anul·la el decret
de pobresa energètica i sobre el desplegament de la Llei 24/2015, de mesures urgents
per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
300-00038/11
Presentació: GP JS

38

Interpel·lació al Govern sobre els refugiats
300-00039/11
Presentació: GP JS

38

4. Informació
4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
Resolució de la presidència del Parlament per la qual es fa pública la renúncia de Brauli
Duart i Llinares a la condició de president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Comunicació

39

4.45. Composició dels òrgans del Parlament
4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis
Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/11
Elecció de la secretària
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4.53. Sessions informatives i compareixences
4.53.05. Sol·licituds de compareixença
Proposta de compareixença de Moisès Sobirana, conseller de l’empresa mixta Aigües
de Barcelona - Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00146/11
Retirada de la sol·licitud

39

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Dedeu Baraldés, director de l’Agència de Qualitat
i Avaluació Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre
la situació del projecte VISC+
356-00009/11
Acord sobre la sol·licitud

40

Sol·licitud de compareixença del director de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre les activitats de
l’Institut amb relació a les polítiques energètiques
356-00029/11
Acord sobre la sol·licitud

40

Sol·licitud de compareixença de José Aznar Cortijo, advocat de dret sanitari i portaveu del grup «Que no passi+», davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les
negligències mèdiques existents i el desemparament en què es troben els afectats per
aquestes negligències
356-00030/11
Acord sobre la sol·licitud

40

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Miquel Valls davant la
Comissió de Salut perquè informi sobre l’experiència amb l’esclerosi lateral amiotròfica,
la millora de la qualitat de vida de les persones afectades i el suport a llurs famílies i la
investigació en la lluita contra la malaltia
356-00058/11
Acord sobre la sol·licitud

40

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Famílies Afectades de Síndrome Alcohòlica Fetal davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la
seva experiència amb la síndrome alcohòlica fetal i l’activitat de lluita contra la malaltia
356-00063/11
Acord sobre la sol·licitud

40

Sol·licitud de compareixença de Fernando Perreau de Pinninck, en representació de la
Comissió Europea, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la situació de les negociacions relatives a
l’Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió (TTIP)
356-00090/11
Acord sobre la sol·licitud

41

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
Acord sobre la sol·licitud

41

Sol·licitud de compareixença de la directora del Servei Català de Trànsit davant la Comissió de Seguretat Viària perquè informi sobre la circulació de megacamions
356-00113/11
Sol·licitud

41

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el conseller d’Economia i
Hisenda sobre l’acomiadament del director general d’Infraestructures de la Generalitat
de Catalunya
355-00024/11
Acord de tenir la sessió informativa

41

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres
persones
Compareixença de Luz Marina Bernal i Svetlana Issàeva, fundadores de les associacions
Madres de Soacha i Mares del Daguestan, respectivament, per a explicar la situació en
matèria de desaparicions forçoses a Colòmbia i Rússia
357-00025/11
Substanciació
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Compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a
informar sobre la situació de la secció de crèdit de la Cooperativa Agrícola de Cambrils
357-00042/11
Acord de tenir la sessió de compareixença

42

Compareixença del director de Campanyes i Ciutadania d’Oxfam Intermón davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a presentar l’informe «Una economia al servei de l’1%»
357-00043/11
Acord de tenir la sessió de compareixença

42

Compareixença d’una representació de la Fundació Miquel Valls davant la Comissió de
Salut per a informar sobre l’experiència amb l’esclerosi lateral amiotròfica, la millora
de la qualitat de vida de les persones afectades i el suport a llurs famílies i la investigació en la lluita contra la malaltia
357-00050/11
Acord de tenir la sessió de compareixença
Substanciació

42
42

Compareixença del director de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
davant la Comissió de Salut per a informar sobre la situació del projecte VISC+
357-00051/11
Acord de tenir la sessió de compareixença

43

Compareixença de José Aznar Cortijo, advocat de dret sanitari i portaveu del grup «Que
no passi+», davant la Comissió de Salut per a informar sobre les negligències mèdiques
existents i el desemparament en què es troben els afectats per aquestes negligències
357-00052/11
Acord de tenir la sessió de compareixença

43

Compareixença d’una representació de l’Associació de Famílies Afectades per la Síndrome Alcohòlica Fetal davant la Comissió de Salut per a informar sobre la seva experiència
amb la síndrome alcohòlica fetal i l’activitat de lluita contra la malaltia
357-00053/11
Acord de tenir la sessió de compareixença

43

Compareixença del director de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya davant la
Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre les activitats de l’Institut amb
relació a les polítiques energètiques
357-00054/11
Acord de tenir la sessió de compareixença
Substanciació

43
43

Compareixença de Fernando Perreau de Pinninck, en representació de la Comissió
Europea, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i
Transparència per a informar sobre la situació de les negociacions relatives a l’Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió (TTIP)
357-00055/11
Acord de tenir la sessió de compareixença

43

Compareixença d’una representació de la Plataforma Catalana contra el TTIP davant la
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a
informar sobre l’impacte de l’Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió (TTIP)
i de l’Acord integral d’economia i comerç (CETA)
357-00056/11
Acord de tenir la sessió de compareixença
Substanciació

44
44

4.55. Activitat parlamentària
Aquesta publicació és impresa en
paper ecològic (definició europea
ECF), en compliment del que
estableix la Resolució 124/III del
Parlament, sobre la utilització del
paper reciclat en el Parlament i en
els departaments de la Generalitat,
adoptada el 30 d’abril de 1990.
Els documents publicats en el
Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya (BOPC) són una
reproducció fidel dels documents
originals entrats al Registre.

4.55.15. Convocatòries
Sessió plenària 14
Convocada per al 20 d’abril de 2016

44

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres
òrgans
4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
Memòria del Consell de l’Audiovisual de Catalunya corresponent al 2015
334-00017/11
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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 35/XI del Parlament de Catalunya, sobre el projecte de centre de
dia i residència per a gent gran Sabadell Parc Central
250-00015/11
ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 3, 30.03.2016, DSPC-C 67

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 30 de març de
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el projecte de centre de dia i
residència per a gent gran del parc Central de Sabadell (tram. 250-00015/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 3412) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg.
6200).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya, amb relació al projecte de centre de dia i residència per
a gent gran Sabadell Parc Central, insta el Govern a:
a) Elaborar i fer efectiu el calendari de licitació, inici i finalització de les obres i de
posada en funcionament d’aquest equipament.
b) Informar-lo sobre l’ús final que ha donat als més de trenta milions d’euros que havien estat assignats a aquest equipament.
Palau del Parlament, 30 de març de 2016
La secretària de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou; la presidenta de la Comissió,
Magda Casamitjana i Aguilà

Resolució 36/XI del Parlament de Catalunya, sobre el projecte de centre de
dia i residència per a gent gran Sabadell Parc Central
250-00022/11
ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 3, 30.03.2016, DSPC-C 67

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 30 de març de
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la construcció i posada en
funcionament de centre de dia i residència per a gent gran del parc Central de Sabadell
(tram. 250-00022/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 6201).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar immediatament el procés de licitació de les obres per a la construcció i la posada en funcionament del centre de dia i
residència per a gent gran Sabadell Parc Central.
Palau del Parlament, 30 de març de 2016
La secretària de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou; la presidenta de la Comissió,
Magda Casamitjana i Aguilà
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Resolució 37/XI del Parlament de Catalunya, sobre el copagament de
l’atenció a les persones en situació de dependència
250-00081/11
ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 3, 30.03.2016, DSPC-C 67

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 30 de març de
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el copagament de l’atenció a
les persones en situació de dependència (tram. 250-00081/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
de Junts pel Sí (reg. 12819).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Derogar l’Ordre BSF/130/2014, del 22 d’abril, per la qual s’estableixen els criteris
per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions
de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l’atenció a la situació de dependència que estableix la Cartera de serveis socials i la participació en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes.
b) Continuar treballant amb els representants del sector per garantir que les persones amb discapacitat ateses mitjançant recursos residencials derivats de la Llei de l’Estat 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència, puguin gaudir d’una quantitat mínima garantida
suficient que els permeti afrontar les despeses quotidianes i els garanteixi l’autonomia
personal i social.
c) Incloure en els pressupostos per al 2016 la dotació necessària per a cobrir l’increment dels «diners de butxaca».
Palau del Parlament, 30 de març de 2016
La secretària de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou; la presidenta de la Comissió,
Magda Casamitjana i Aguilà

Resolució 38/XI del Parlament de Catalunya, sobre el reconeixement del
treball social i comunitari dels professionals dels serveis socials bàsics
250-00091/11
ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 3, 30.03.2016, DSPC-C 67

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 30 de març de
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el reconeixement del treball
social i comunitari dels professionals dels serveis socials bàsics (tram. 250-00091/11),
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 9962) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 12820).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya expressa el seu reconeixement al treball social i comunitari que duen a terme els professionals dels serveis socials bàsics, que han esdevingut
peces clau en les polítiques d’inclusió i de cohesió en els pobles i les ciutats i en la gestió
de les situacions d’emergència social que pateixen moltes famílies des de l’esclat de la
crisi econòmica.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Promoure l’elaboració d’un estudi per analitzar les actuacions de suport als professionals del sistema públic de serveis socials que es duen a terme en el marc de la Llei
de serveis socials i determinar recomanacions per millorar-ne la gestió, conjuntament
amb els professionals d’aquest àmbit.
b) Informar-lo dels resultats de l’estudi a què fa referència la lletra a.
1.10. Acords i resolucions
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c) Garantir que, per mitjà dels contractes programa de serveis socials, es doti els
professionals dels serveis socials dels recursos suficients perquè puguin disposar d’instruments que els permetin prestar una atenció integral i donar una resposta efectiva a
les necessitats reals de les persones en situació de vulnerabilitat.
d) Prioritzar, en els pagaments a les entitats del tercer sector i als ens locals, els pagaments relatius a l’atenció a les persones en situació d’especial vulnerabilitat, de conformitat amb un calendari acordat amb les dites entitats i amb els ens locals.
e) Garantir l’accés a les prestacions econòmiques vinculades al servei d’atenció residencial (PEV) a les persones en situació de dependència quan es valori com a tècnicament convenient, d’acord amb el que estableixen la Llei de l’Estat 39/2006, del 14
de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència, i la Llei de Catalunya 12/2007, de serveis socials, i d’acord amb els criteris
que estableix l’Ordre BSF/339/2014.
f) Estudiar la revisió de Ordre BSF/339/2014.
g) Iniciar en el termini de tres mesos l’estudi per reordenar i simplificar les prestacions socials i econòmiques, i encetar tot just després la revisió de la Cartera de serveis
socials, en col·laboració amb els professionals del sector.
Palau del Parlament, 30 de març de 2016
La secretària de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou; la presidenta de la Comissió,
Magda Casamitjana i Aguilà

Resolució 39/XI del Parlament de Catalunya, sobre el tractament dels
termes mongòlic, mongolisme i subnormal en els diccionaris normatius i
en els tesaurus
250-00092/11
ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 3, 30.03.2016, DSPC-C 67

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 30 de març de
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la modificació de les accepcions dels termes subnormal, mongolisme i mongòlic en els diccionaris normatius català
i espanyol i en el tesaurus europeu (tram. 250-00092/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg.
12818).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Demanar a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) que confirmi la modificació i l’actualització de les definicions dels mots mongòlic, mongolisme i subnormal en el Diccionari de la llengua catalana per a evitar les remissions entre aquests termes i la síndrome
de Down, tal com va acordar la Secció Filològica de l’IEC en la sessió plenària del dia
11 de desembre de 2015.
b) Demanar a l’Institut d’Estudis Aranesos que apliqui en les seves obres lexicogràfiques el mateix criteri a què fa referència la lletra a pel que fa als termes anàlegs en
occità.
c) Demanar a la Reial Acadèmia Espanyola (RAE) que modifiqui i actualitzi les definicions dels mots mongólico, mongolismo i subnormal en el Diccionario de la lengua
española per a evitar les remissions entre aquests termes i la síndrome de Down.
d) Demanar la revisió del Tesaurus europeu de l’educació per a evitar que les etiquetes deficient mental i mongolisme s’emprin per a indexar les obres o publicacions que
tracten sobre la síndrome de Down.
Palau del Parlament, 30 de març de 2016
La secretària de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou; la presidenta de la Comissió,
Magda Casamitjana i Aguilà
1.10. Acords i resolucions
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Resolució 40/XI del Parlament de Catalunya, sobre els pagaments de les
prestacions meritades per fills menors de tres anys
250-00099/11
ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 3, 30.03.2016, DSPC-C 67

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 30 de març de
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre els pagaments de les prestacions meritades per fills menors de tres anys (tram. 250-00099/11), presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya
Sí que es Pot (reg. 9868) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 9964) i pel Grup
Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 12827).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fer efectiu, a mesura que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, el pagament de les prestacions meritades per fills menors de tres anys, i per fills menors de sis
anys en els casos de famílies monoparentals o nombroses, a les famílies que tenen reconegut aquest dret.
b) Recuperar progressivament les prestacions per fills a càrrec, per parts múltiples,
per adopcions i per acolliments, per a garantir que totes les famílies amb ingressos inferiors a 35.000 euros les puguin percebre.
Palau del Parlament, 30 de març de 2016
La secretària de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou; la presidenta de la Comissió,
Magda Casamitjana i Aguilà

Resolució 57/XI del Parlament de Catalunya, sobre la construcció de
l’Escola Santa Coloma, a Santa Coloma de Gramenet
250-00083/11
ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 5, 05.04.2016, DSPC-C 77

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 5 d’abril de 2016, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Santa Coloma, a Santa Coloma de Gramenet (tram. 250-00083/11), presentada pel Grup Parlamentari Socia
lista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
(reg. 10712) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 12832).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Treballar, en el marc de la comissió mixta entre el Departament d’Ensenyament i
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), els aspectes relacionats amb
la cessió del solar i la possible construcció d’una nova escola al municipi.
b) Tal com indica el protocol de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, construir l’Escola Santa Coloma i planificar les actuacions necessàries.
c) Destinar prou recursos econòmics per a avançar en la construcció de l’Escola
Santa Coloma.
Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, María José García Cuevas, el president de la
Comissió, Rafel Bruguera Batalla
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Resolució 58/XI del Parlament de Catalunya, sobre la continuïtat de
l’Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua de Mogoda
250-00094/11
ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 5, 05.04.2016, DSPC-C 77

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 5 d’abril de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Escola Els Aigüerols, de
Santa Perpètua de Mogoda (tram. 250-00094/11), presentada pel Grup Parlamentari
Socialista.
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya es ratifica en la voluntat que no es tanqui l’Escola Els
Aigüerols, de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental).
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Complir la Resolució 115/X, sobre la continuïtat de l’Escola Els Aigüerols, de
Santa Perpètua de Mogoda, i permetre la matriculació de P3 en aquesta escola.
b) Iniciar la construcció de l’Escola Els Aigüerols, tal com es va establir en les disponibilitats pressupostàries per al 2012.
c) Convertir l’Escola Els Aigüerols en una escola institut que pugui donar resposta a
la demanda d’escolarització en l’educació secundària obligatòria pública a Santa Perpètua de Mogoda i oferir batxillerat i mòduls professionals, i que pugui donar continuïtat
als alumnes actualment escolaritzats en l’educació primària a la mateixa escola.
d) Assegurar, també en el marc del pressupost de la Generalitat per al 2016, el finançament per a construir l’edifici de l’Escola Els Aigüerols.
Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, María José García Cuevas; el president de la
Comissió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 59/XI del Parlament de Catalunya, sobre la construcció de
l’Escola Pinyana al barri de Balàfia, de Lleida
250-00105/11
ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 5, 05.04.2016, DSPC-C 77

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 5 d’abril de 2016, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Pinyana al barri de
Balàfia, de Lleida (tram. 250-00105/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 12822).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Iniciar immediatament la redacció del projecte executiu de l’Escola Pinyana,
del barri de Balàfia, a Lleida (Segrià), seguint els acords entre l’Ajuntament de Lleida
i el Departament d’Ensenyament, un cop s’hagin fet els tràmits previs pertinents.
b) Dotar una partida pressupostària per a redactar el projecte de construcció de l’Escola Pinyana, de Lleida, per al 2016 i, així mateix, incloure en els pressupostos de la
Generalitat per al 2016 els recursos econòmics necessaris per a l’adjudicació i construcció d’aquesta escola.
c) Preveure en el projecte de construcció de l’Escola Pinyana, segons els acords entre
l’Ajuntament de Lleida i el Departament d’Ensenyament, tots els equipaments necessaris i complementaris per a donar una resposta adequada a les necessitats educatives del
barri de Balàfia, d’acord amb les prioritats que s’hi han detectat.
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d) Comunicar aquesta resolució a l’equip directiu i a l’associació de mares i pares
d’alumnes de l’Escola Pinyana i a l’Ajuntament de Lleida.
Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, María José García Cuevas; el president de la
Comissió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 60/XI del Parlament de Catalunya, sobre la dedicació lectiva de
l’horari del professorat
250-00125/11
ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 5, 05.04.2016, DSPC-C 77

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 5 d’abril de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la recuperació de les divuit hores lectives
a l’ensenyament secundari (tram. 250-00125/11), presentada pel Grup Parlamentari de
Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 16036).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar, quan les disponibilitats pressupostàries ho permetin, l’establiment d’un calendari de reversió de les mesures relacionades amb la dedicació lectiva de l’horari del professorat.
Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Marisa Xandri Pujol; el president de la Comissió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 61/XI del Parlament de Catalunya, sobre el tancament de línies
de P3 al Baix Llobregat
250-00126/11
ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 5, 05.04.2016, DSPC-C 77

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 5 d’abril de 2016, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 al Baix Llobregat
(tram. 250-00126/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de
Junts pel Sí (reg. 16035).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) No suprimir cap línia ni cap aula de P3 als centres escolars públics del Baix Llobregat per al curs 2016-2017.
b) Abaixar la ràtio d’alumnes per classe en els grups de P3 per a garantir la qualitat
de l’educació als centres escolars del Baix Llobregat en el curs 2016-2017.
c) No retallar les plantilles als centres escolars públics del Baix Llobregat per a evitar l’eliminació continuada de recursos a les aules i per a assegurar la qualitat educativa,
incloses les necessitats especials dels centres.
d) Mantenir l’oferta actual de preinscripcions per al curs 2016-2017 als centres escolars públics del Baix Llobregat per a garantir que les famílies puguin escollir el model
educatiu.
Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Marisa Xandri Pujol; el president de la Comissió, Rafel Bruguera Batalla
1.10. Acords i resolucions
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Resolució 62/XI del Parlament de Catalunya, sobre el tancament de línies
de P3 als centres públics del Baix Llobregat
250-00157/11
ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 5, 05.04.2016, DSPC-C 77

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 5 d’abril de 2016, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a centres públics
del Baix Llobregat (tram. 250-00157/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí
(reg. 16030).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Mantenir l’oferta actual de P3 als centres públics del Baix Llobregat.
b) Plantejar la reducció de les ràtios d’alumnes per classe als centres públics del Baix
Llobregat per a assegurar el compliment del manteniment de l’oferta de P3 a què fa referència la lletra a.
Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Marisa Xandri Pujol; el president de la Comissió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 63/XI del Parlament de Catalunya, sobre la construcció de
l’Escola Bosc de la Pabordia, de Girona
250-00138/11
ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 5, 05.04.2016, DSPC-C 77

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 5 d’abril de 2016, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Bosc de la Pabordia,
de Girona (tram. 250-00138/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 16034).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar vetllant per l’escolarització
adequada dels alumnes de l’Escola del Bosc de la Pabordia, de Girona, i per la continuïtat del seu projecte educatiu basat en les característiques de l’entorn de l’escola, i continuar treballant, en la comissió mixta local, en l’estudi d’alternatives que permetin de
construir aquesta escola en terrenys propers al seu emplaçament actual i en la definició
de les necessitats educatives de Girona per als propers deu anys.
Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Marisa Xandri Pujol; la vicepresidenta en
funcions de presidenta de la Comissió, Maria Senserrich i Guitart
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Resolució 64/XI del Parlament de Catalunya, sobre la continuïtat de
l’Escola Serra de Miralles i del nou institut de Tordera
250-00145/11
ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 5, 05.04.2016, DSPC-C 77

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 5 d’abril de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Escola Serra de Miralles i
del nou Institut de Tordera (tram. 250-00145/11), presentada pel Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts
pel Sí (reg. 16037).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Complir amb urgència la Resolució 1144/X, sobre la continuïtat de l’Escola Serra
de Miralles i el nou institut de Tordera, especialment la lletra a pel que fa a les adscripcions de primària a secundària.
b) Reprendre el projecte d’institut escola del centre Serra de Miralles, de Tordera
(Maresme), d’acord amb la voluntat de les famílies, la informació que els ha estat facilitada durant aquests darrers anys i les promeses que els ha fet l’Administració.
Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Santi Rodríguez i Serra; el president de la Comissió Rafel Bruguera Batalla

Resolució 65/XI del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment de les
beques de menjador
250-00146/11
ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 5, 05.04.2016, DSPC-C 77

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 5 d’abril de 2016, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre el garantiment de les beques de menjador (tram.
250-00146/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 16033).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Garantir que tota família que compleixi els criteris establerts i sol·liciti una beca
de menjador per a algun dels seus fills l’obtingui tan aviat com sigui possible, vetllant
perquè les famílies tinguin constància que són beneficiàries dels ajuts abans de l’1 de
setembre.
b) Garantir que les beques de menjador cobreixin el cost total del menjador escolar
quan ho requereixi la situació familiar, segons els barems fixats anualment per l’Institut
d’Estadística de Catalunya (Idescat) a partir de l’enquesta de condicions de vida i hàbits
de la població, i garantir que aquests barems s’ajustin a les necessitats reals dels infants
i adolescents en risc d’exclusió i, si cal, modificar-los perquè les cobreixin plenament.
c) Garantir als consells comarcals i als ajuntaments els recursos econòmics necessaris per a assegurar la suficiència de les beques de menjador.
d) Apostar per un nou model de gestió dels ajuts individuals de menjador, que sigui
àgil i transparent i que apliqui criteris homogenis a tot el territori, eliminant el tram variable, que genera confusió i falta de transparència, que no té l’aplicació administrativa
àgil que cal i no dóna una resposta adequada en el temps convenient. Aquesta revisió
del model s’ha de fer d’una manera consensuada amb els consells comarcals amb l’objectiu d’incrementar l’eficiència i l’eficàcia en la gestió, garantir-ne els objectius i cobrir-ne les necessitats.
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e) Activar els procediments necessaris perquè els principis a què fan referència les
lletres a a d puguin estar actius a l’inici del pròxim curs escolar.
f) Mantenir en els pressupostos de la Generalitat per al 2016 una partida oberta que
permeti cobrir totes les necessitats identificades de beques de menjador.
Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Santi Rodríguez i Serra; el president de la Comissió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 66/XI del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment de la
qualitat i l’oferta educativa a Esplugues de Llobregat
250-00147/11
ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 5, 05.04.2016, DSPC-C 77

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 5 d’abril de 2016, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre el garantiment de la qualitat i l’oferta educativa
a Esplugues de Llobregat (tram. 250-00147/11), presentada pel Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 13615) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 16032).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern, amb relació a les escoles públiques d’Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat), a
a) Plantejar una reducció de la ràtio d’alumnes per classe en els grups de P3 que permeti mantenir els grups actuals i recuperar la línia tancada els dos darrers cursos.
b) Plantejar una oferta inicial de places que asseguri l’harmonització de les necessitats d’escolarització per a garantir el dret a l’educació de tothom, i els drets individuals
dels alumnes i de les mares, els pares i els tutors; garantir la qualitat de l’educació i
una escolarització adequada i equilibrada dels alumnes amb necessitats específiques
de suport educatiu que afavoreixi la cohesió social; evitar el tancament de les escoles
menys sol·licitades en entorns desafavorits, i garantir l’increment d’oportunitats de tots
els alumnes.
Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Santi Rodríguez i Serra; el president de la Comissió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 67/XI del Parlament de Catalunya, sobre les subvencions als
agricultors per a la instal·lació de xarxes antipedra
250-00116/11
ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 3, 12.04.2016, DSPC-C 80

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tinguda
el dia 12 d’abril de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les subvencions als agricultors per a la instal·lació de xarxes antipedra (tram. 250-00116/11),
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 12815).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Elaborar un informe, conjuntament amb el sector agrari, per a avaluar l’eficàcia
tècnica i econòmica de les mesures impulsades pel Departament d’Agricultura, Rama1.10. Acords i resolucions
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deria, Pesca i Alimentació durant els darrers anys per a la instal·lació de xarxes antipedra a les explotacions agrícoles, i també per a evitar pèrdues en els casos de pedregades
o d’altres fenòmens meteorològics adversos.
b) D’acord amb les conclusions i el resultat econòmic de l’informe del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, estudiar la possibilitat d’impulsar noves
eines o línies d’ajuts per a la instal·lació de xarxes antipedra o altres mesures, per a evitar les pèrdues causades per fenòmens meteorològics.
Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comissió, Marisa
Xandri Pujol

Resolució 68/XI del Parlament de Catalunya, sobre els ajuts als agricultors
i els ramaders del Pirineu
250-00117/11
ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 3, 12.04.2016, DSPC-C 80

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tinguda el
dia 12 d’abril de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre els ajuts als
agricultors i els ramaders del Pirineu (tram. 250-00117/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista.
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Pagar els ajuts per indemnitzacions compensatòries de muntanya de les anualitats
2014 i 2015.
b) Garantir els ajuts per indemnitzacions compensatòries de muntanya en els pressupostos futurs.
Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comissió, Marisa
Xandri Pujol

Resolució 69/XI del Parlament de Catalunya, sobre els pagaments
pendents als agricultors, els ramaders i les entitats del sector
250-00118/11
ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 3, 12.04.2016, DSPC-C 80

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tinguda el
dia 12 d’abril de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre els pagaments
pendents als agricultors, els ramaders i les entitats del sector (tram. 250-00118/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista.
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar i fer públic, en el termini d’un
mes, un calendari de pagament de les subvencions i els ajuts pendents de cobrar per part
dels agricultors, els ramaders i les entitats del sector.
Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comissió, Marisa
Xandri Pujol
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Resolució 73/XI del Parlament de Catalunya, sobre la línia 10 del metro
250-00141/11
ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 4, 13.04.2016, DSPC-C 83

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 13 d’abril de 2016, ha debatut el
text de la Proposta de resolució sobre la línia 10 del metro (tram. 250-00141/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
de Junts pel Sí (reg. 16021) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 16051).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a executar les obres de la línia 10 del
metro perquè pugui entrar íntegrament en funcionament el 2017, amb l’obertura de les
estacions de Provençana, Ildefons Cerdà, Foneria, Foc Cisell, Motors, Zona Franca Litoral, Zona Franca Port, Zona Franca ZAL, Nova Zona Franca i Polígon Pratenc.
Palau del Parlament, 13 d’abril de 2016
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 74/XI del Parlament de Catalunya, sobre les infraestructures
ferroviàries de Tarragona
250-00172/11
ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 4, 13.04.2016, DSPC-C 83

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 13 d’abril de 2016, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre les infraestructures ferroviàries de Tarragona
(tram. 250-00172/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 18065), pel Grup Parlamentari de
Catalunya Sí que es Pot (reg. 18812) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 18868).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Instar el Govern d’Espanya a reactivar i finalitzar les obres necessàries per a fer
arribar la connexió d’ample de via europeu a Tarragona en el termini més breu possible,
i a establir un calendari de finalització de les obres i de posada en funcionament, per
tal de permetre que el sector industrial de Tarragona planifiqui la seva activitat a curt i
mitjà termini.
b) Col·laborar amb el Govern d’Espanya en la represa immediata dels tràmits per a
l’aprovació de l’estudi informatiu de la nova línia ferroviària, com a mínim del tram de
Reus a Sant Vicenç de Calders, per tal que a mitjà termini es pugui oferir al sector empresarial de Tarragona i al port de Tarragona un transport per ferrocarril d’ample de via
europeu i d’alta capacitat.
c) Acordar amb el Govern d’Espanya un calendari per a l’alliberament de la línia de
la costa, i les poblacions que travessa, del pas de trens de mercaderies amb la finalitat
de disminuir els inconvenients del pas de mercaderies perilloses i facilitar la millora del
transport de viatgers.
d) Coordinar-se amb el Govern d’Espanya amb la finalitat de portar a terme els estudis necessaris per a definir una estratègia de migració d’ample de via per a tot Catalunya a mitjà termini, coordinada entre totes les administracions i consensuada amb els
agents implicats, tenint en compte:
1r. Totes les tecnologies existents, inclosa la possibilitat de nous eixos d’ample variable per a mercaderies.
2n. Les inversions necessàries en material mòbil per a l’adaptació i la viabilitat de
la via.
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3r. La possibilitat d’implantació per fases o línies tenint en compte que té implicacions en els serveis existents i en la possibilitat de planificació de serveis futurs.
4t. La priorització del canvi d’ample directe sobre l’ample mixt sempre que sigui
possible.
Palau del Parlament, 13 d’abril de 2016
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 75/XI del Parlament de Catalunya, sobre una rotonda de la
carretera N-II al pas per Premià de Mar
250-00182/11
ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 4, 13.04.2016, DSPC-C 83

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 13 d’abril de 2016, ha debatut el
text de la Proposta de resolució sobre una rotonda de la carretera N-II al pas per Premià
de Mar (tram. 250-00182/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 18063) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 18867).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya, amb relació a la construcció d’una rotonda a la carretera
N-II en el municipi de Premià de Mar, insta el Govern a tenir en compte les dues propostes sorgides a partir de la participació dels veïns, amb el suport dels tècnics municipals, per a modificar-ne la situació en el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)
i a continuar col·laborant amb l’Ajuntament de Premià de Mar per a trobar-hi una solució viable i poder-la construir amb la màxima celeritat possible.
Palau del Parlament, 13 d’abril de 2016
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 76/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’alliberament del
peatge de l’autopista AP-2
250-00200/11
ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 4, 13.04.2016, DSPC-C 83

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 13 d’abril de 2016, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre l’alliberament del peatge de l’autopista AP-2
(tram. 250-00200/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 18866) i pel Grup
Parlamentari de Ciutadans (reg. 18875).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Instar el Ministeri de Foment a replantejar la política de gestió dels trams entre
Montblanc i Lleida de l’autopista AP-2, eliminant-ne les barreres, en el marc d’un nou
model de mobilitat sostenible de les vies d’alta prestació.
b) Instar el Ministeri de Foment a aplicar transitòriament, mentre no sigui possible
dur a terme les mesures a què fa referència la lletra a, les mesures següents:
1r. Fer que, amb caràcter immediat, el trànsit intern per l’autopista AP-2, des de
Montblanc fins a Lleida, sigui bonificat íntegrament.
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2n. Adoptar, amb efectes immediats, mesures per a desviar obligatòriament els vehicles pesants de la carretera N-240 per l’autopista AP-2 entre Montblanc i Lleida, i fer
que se’ls apliquin, entre Lleida i Montblanc, les mateixes bonificacions que s’apliquen
actualment al trànsit desviat de la carretera N-II al pas per les comarques gironines.
c) Garantir que en la planificació territorial i sectorial, actual i futura, la mobilitat
sigui un dret, i no una obligació, i que sigui eficient, segura i baixa en carboni.
d) Instar el Govern d’Espanya a completar el tram de l’autovia A-27 entre les poblacions de Valls i Montblanc.
Palau del Parlament, 13 d’abril de 2016
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 77/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’autovia orbital de
Barcelona B-40
250-00202/11
ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 4, 13.04.2016, DSPC-C 83

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 13 d’abril de 2016, ha debatut el
text de la Proposta de resolució sobre la desafectació de les reserves de sòl de l’autovia
orbital de Barcelona B-40 (tram. 250-00202/11), presentada pel Grup Parlamentari de
Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel
Sí (reg. 18864).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya, tenint en compte la necessitat de millorar la connexió
entre les comarques del Vallès i el Baix Llobregat, insta el Govern a:
a) Fer les gestions pertinents davant el Ministeri de Foment perquè executi les obres
compromeses en els pressupostos de l’Estat per a finalitzar el tram de l’autovia orbital
de Barcelona B-40 d’Olesa de Montserrat - Viladecavalls, connectant amb la carretera
C-58/C-16.
b) Desenvolupar els estudis de mobilitat previstos en el marc del Pla territorial metropolità de Barcelona, d’acord amb les bases i els principis de la Llei 9/2003, del 13 de
juny, de la mobilitat, que han de comptar amb la participació de les administracions locals i de representants de la societat civil, i han de concretar les actuacions per a la millora de la mobilitat de la segona corona metropolitana, tant en l’àmbit ferroviari com en
el viari, prioritzant el transport públic.
c) Sol·licitar al Ministeri de Foment, d’acord amb els estudis de mobilitat a què fa referència la lletra b, el traspàs de la competència per a tramitar i executar les actuacions
que no siguin competència del Govern de la Generalitat, i també la transferència de les
partides pressupostàries d’inversió previstes per a aquestes actuacions, per tal que puguin ésser destinades a la millora de les vies d’interconnexió locals i les infraestructures de transport públic a les comarques del Vallès.
d) Modificar, d’acord amb els estudis de mobilitat a què fa referència la lletra b, tots
els instruments de planejament existents actualment, estatals, nacionals o municipals,
amb la finalitat de poder-los implantar, de manera que es desprogramin les actuacions
que havien estat previstes i que la configuració actual ha fet descartar.
Palau del Parlament, 13 d’abril de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Sergio Sanz Jiménez; la presidenta de la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola
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Resolució 82/XI del Parlament de Catalunya, sobre la ciberseguretat
250-00188/11
ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 5, 13.04.2016, DSPC-C 86

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 13 d’abril de 2016, ha debatut el
text de la Proposta de resolució sobre la ciberseguretat (tram. 250-00188/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 18845).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Continuar la campanya de difusió sobre la ciberseguretat amb l’objectiu de conscienciar els ciutadans dels perills que pot comportar un mal ús de la xarxa Internet.
b) Garantir la formació i la presència de mitjans tècnics i materials per a fer front a
la delinqüència en les xarxes informàtiques.
c) Continuar promovent actuacions de coordinació i suport als ajuntaments per a reduir els casos d’atacs en la xarxa pública, per mitjà de la protocol·lització de les accions
pertinents.
d) Reduir la burocràcia facilitant la presentació de les denúncies per delictes comesos a Internet.
Palau del Parlament, 13 d’abril de 2016
La secretària de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert; el president de la Comissió,
Matías Alonso Ruiz
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les urgències pediàtriques a Rubí
250-00119/11
REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió 5, tinguda el 14.04.2016, DSPC-C 88.

2.10.25. Propostes de resolució
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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 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 C’s (reg. 19581; 19955).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 12:00 h.

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

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 19582; 19956).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 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; GP C’s (reg. 19586; 19957).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 12:00 h.

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

Sol·licitud: GP JS (reg. 19587).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 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 C’s (reg. 19588; 19958).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 12:00 h.
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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. 19589).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 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; GP C’s (reg. 19590; 19959).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 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 C’s (reg. 19591; 19960).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 12:00 h.

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 C’s (reg. 19592; 19961).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 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 C’s (reg. 19593; 19962).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 12:00 h.
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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 (reg. 19594).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 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 (reg. 19595).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 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 C’s (reg. 19596; 19963).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 12:00 h.

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; GP C’s (reg. 19597; 19964).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 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; GP C’s (reg. 19598; 19965).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 12:00 h.
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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; GP C’s (reg. 19599; 19966).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 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; GP C’s (reg. 19600; 19967).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 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; GP C’s (reg. 19601; 19968).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 12:00 h.

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

Sol·licitud: GP JS (reg. 19602).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 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 C’s (reg. 19603; 19969).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 12:00 h.
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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 C’s (reg. 19604; 19970).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 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; GP C’s (reg. 19605; 19971).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 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. 19606).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 12:00 h.

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

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 19607; 19972).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 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 C’s (reg. 19608; 19973).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 12:00 h.
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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; GP C’s (reg. 19609; 19974).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 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 (reg. 19610).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 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 (reg. 19611).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 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 C’s (reg. 19612; 19975).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 12:00 h.

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 C’s (reg. 19613; 19976).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 12:00 h.

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

Sol·licitud: GP JS (reg. 19614).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 12:00 h.
3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre l’Escola Ciutat Jardí, de Lleida
250-00238/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 19615).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 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 (reg. 19616).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 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 C’s (reg. 19617; 19977).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 12:00 h.

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 C’s; GP JS (reg. 19978; 20356).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 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 (reg. 19618).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre els videojocs
250-00243/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 19619).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 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 (reg. 19620).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 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 (reg. 19621).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 12:00 h.

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; GP C’s (reg. 19622; 19979).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 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; GP C’s (reg. 19623; 19980).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 12:00 h.
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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 C’s (reg. 19624; 19981).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 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 C’s (reg. 19625; 19982).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 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 C’s (reg. 19626; 19983).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els protocols d’usos lingüístics
250-00251/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 19627; 19984).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 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 C’s (reg. 19628; 19985).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 12:00 h.
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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 C’s (reg. 19629; 19986).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 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 C’s (reg. 19630; 19987).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 12:00 h.

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

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 19631; 19988).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 12:00 h.

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 C’s (reg. 19632; 19989).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 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 C’s (reg. 19633; 19990).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 12:00 h.
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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 C’s (reg. 19634; 19991).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 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 C’s (reg. 19635; 19992).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 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 C’s (reg. 19636; 19993).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 12:00 h.

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 C’s (reg. 19637; 19994).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 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 C’s (reg. 19638; 19995).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 12:00 h.
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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 C’s (reg. 19639; 19996).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 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; GP C’s (reg. 19640; 19997).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 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; GP C’s (reg. 19641; 19998).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2016 al 19.04.2016).
Finiment del termini: 20.04.2016; 12:00 h.

3.20.

Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’ocupació
300-00031/11
PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 20762 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.04.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el
que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’ocupació, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de
tenir lloc els propers dies 20 i 21 d’abril de 2016, amb el text següent:
Sobre la qualitat de l’ocupació.
Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC
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Interpel·lació al Govern sobre la reordenació dels recursos hospitalaris
inclosos al Siscat
300-00032/11
PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 20763 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.04.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el
que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la reordenació dels recursos hospitalaris inclosos al Siscat, per tal que sigui
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 20 i 21 d’abril de 2016, amb
el text següent:
Sobre la reordenació dels recursos hospitalaris inclosos al Siscat.
Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials
300-00033/11
PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 21669 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.04.2016

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació
al Govern sobre les polítiques socials, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de
tenir lloc els propers dies 20 i 21 d’abril de 2016.
Palau del Parlament, 15 d’abril de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat
300-00034/11
PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 21775 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.04.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenten la Interpel·lació al Govern sobre polítiques de seguretat, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 20 i 21
d’abril de 2016, amb el text següent:
Sobre polítiques de seguretat.
Palau del Parlament, 14 d’abril de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CSP
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Interpel·lació al Govern sobre el planejament territorial
300-00035/11
PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 21783 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.04.2016

A la Mesa del Parlament

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Sergi Saladié Gil, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix
l’article 157 del Reglament del Parlament, presenten la Interpel·lació al Govern sobre el
planejament territorial, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els
propers dies 20 i 21 d’abril de 2016, amb el text següent:
– Sobre planejament territorial, sobiranies i defensa del bé comú.
Palau del Parlament, 15 d’abril de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUP-CC

Interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació públics
300-00036/11
PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 21784 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.04.2016

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 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació públics, per tal que
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 20 i 21 d’abril de 2016,
amb el text següent:
– Sobre els mitjans de comunicació públics.
Palau del Parlament, 15 d’abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Interpel·lació al Govern sobre la situació financera de la Generalitat i les
perspectives de futur
300-00037/11
PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 21785 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.04.2016

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb
el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al
Govern sobre la situació financera de la Generalitat i les perspectives de futur, per tal
que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 20 i 21 d’abril de
2016, amb el text següent:
– Quin es el capteniment del Govern sobre la situació financera de la Generalitat i
les perspectives de futur?
Palau del Parlament, 15 d’abril de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Interpel·lació al Govern sobre la sentència del Tribunal Constitucional que
anul·la el decret de pobresa energètica i sobre el desplegament de la Llei
24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica
300-00038/11
PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 21786 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.04.2016

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb
el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al
Govern sobre la sentència del Tribunal Constitucional que anul·la el decret de pobresa
energètica i sobre el desenvolupament de la llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 20 i 21 d’abril de 2016, amb el
text següent:
– Quin és el capteniment del Govern sobre la sentència del Tribunal Constitucional
que anul·la el decret de pobresa energètica i sobre el desenvolupament de la llei 24/2015
de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica?
Palau del Parlament, 15 d’abril de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Interpel·lació al Govern sobre els refugiats
300-00039/11
PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 21787 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.04.2016

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb
el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al
Govern sobre els refugiats, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc
els propers dies 20 i 21 de maig de 2016, amb el text següent:
Sobre els refugiats.
Palau del Parlament, 15 d’abril de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució de la presidència del Parlament per la qual es fa pública la
renúncia de Brauli Duart i Llinares a la condició de president del Consell
de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
COMUNICACIÓ

Presidència del Parlament

Faig constar que, en data de l’11 d’abril de 2016, Brauli Duart i Llinares ha renunciat
a la condició de president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals, càrrec per al qual va ésser elegit pel Parlament en la sessió plenària tinguda el 28 de març de 2012, d’acord amb l’article 7 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.10.

Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/11
ELECCIÓ DE LA SECRETÀRIA

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 14 d’abril de
2016, d’acord amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, i a proposta del
Grup Parlamentari de Junts pel Sí, ha elegit secretària la diputada Adriana Delgado i
Herreros en substitució del diputat Eduardo Reyes i Pino.
Palau del Parlament, 14 d’abril de 2016
La secretària de la Comissió, Adriana Delgado i Herreros; el president de la Comissió,
Oriol Amat i Salas

4.53.

Sessions informatives i compareixences

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Moisès Sobirana, conseller de l’empresa
mixta Aigües de Barcelona - Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle
Integral de l’Aigua, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la
disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de
simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00146/11
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el
13.04.2016, DSPC-C 85.
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356-00009/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la sessió
5, tinguda el 14.04.2016, DSPC-C 88.

Sol·licitud de compareixença del director de l’Institut de Recerca en
Energia de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Coneixement
perquè informi sobre les activitats de l’Institut amb relació a les polítiques
energètiques
356-00029/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 4, tinguda el 14.04.2016, DSPC-C 90.

Sol·licitud de compareixença de José Aznar Cortijo, advocat de dret
sanitari i portaveu del grup «Que no passi+», davant la Comissió de
Salut perquè informi sobre les negligències mèdiques existents i el
desemparament en què es troben els afectats per aquestes negligències
356-00030/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la sessió
5, tinguda el 14.04.2016, DSPC-C 88.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Miquel
Valls davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l’experiència
amb l’esclerosi lateral amiotròfica, la millora de la qualitat de vida de les
persones afectades i el suport a llurs famílies i la investigació en la lluita
contra la malaltia
356-00058/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la sessió
5, tinguda el 14.04.2016, DSPC-C 88.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de
Famílies Afectades de Síndrome Alcohòlica Fetal davant la Comissió de
Salut perquè informi sobre la seva experiència amb la síndrome alcohòlica
fetal i l’activitat de lluita contra la malaltia
356-00063/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la sessió
5, tinguda el 14.04.2016, DSPC-C 88.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença
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Sol·licitud de compareixença de Fernando Perreau de Pinninck, en
representació de la Comissió Europea, davant la Comissió d’Acció Exterior
i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre
la situació de les negociacions relatives a l’Associació Transatlàntica per al
Comerç i la Inversió (TTIP)
356-00090/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 5, tinguda el
14.04.2016, DSPC-C 89.

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
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 5, tinguda el
14.04.2016, DSPC-C 89.

Sol·licitud de compareixença de la directora del Servei Català de Trànsit
davant la Comissió de Seguretat Viària perquè informi sobre la circulació
de megacamions
356-00113/11
SOL·LICITUD

Presentació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP (reg. 20059).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Seguretat Viària, 14.04.2016.

4.53.10.

Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el conseller
d’Economia i Hisenda sobre l’acomiadament del director general
d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya
355-00024/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 4, tinguda el 13.04.2016,
DSPC-C 84.
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Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i
d’altres persones
4.53.15.

Compareixença de Luz Marina Bernal i Svetlana Issàeva, fundadores de les
associacions Madres de Soacha i Mares del Daguestan, respectivament,
per a explicar la situació en matèria de desaparicions forçoses a Colòmbia
i Rússia
357-00025/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, tinguda el 14.04.2016, DSPC-C 89.

Compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió d’Economia
i Hisenda per a informar sobre la situació de la secció de crèdit de la
Cooperativa Agrícola de Cambrils
357-00042/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 4, tinguda el 13.04.2016,
DSPC-C 84.

Compareixença del director de Campanyes i Ciutadania d’Oxfam Intermón
davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a presentar l’informe «Una
economia al servei de l’1%»
357-00043/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 4, tinguda el 13.04.2016,
DSPC-C 84.

Compareixença d’una representació de la Fundació Miquel Valls davant la
Comissió de Salut per a informar sobre l’experiència amb l’esclerosi lateral
amiotròfica, la millora de la qualitat de vida de les persones afectades i el
suport a llurs famílies i la investigació en la lluita contra la malaltia
357-00050/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 5, tinguda el 14.04.2016, DSPC-C 88.
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió de Salut, tinguda el 14.04.2016,
DSPC-C 88.
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Compareixença del director de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries
de Catalunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre la situació
del projecte VISC+
357-00051/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 5, tinguda el 14.04.2016, DSPC-C 88.

Compareixença de José Aznar Cortijo, advocat de dret sanitari i portaveu
del grup «Que no passi+», davant la Comissió de Salut per a informar sobre
les negligències mèdiques existents i el desemparament en què es troben
els afectats per aquestes negligències
357-00052/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 5, tinguda el 14.04.2016, DSPC-C 88.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Famílies Afectades
per la Síndrome Alcohòlica Fetal davant la Comissió de Salut per a
informar sobre la seva experiència amb la síndrome alcohòlica fetal i
l’activitat de lluita contra la malaltia
357-00053/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 5, tinguda el 14.04.2016, DSPC-C 88.

Compareixença del director de l’Institut de Recerca en Energia de
Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar
sobre les activitats de l’Institut amb relació a les polítiques energètiques
357-00054/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 4, tinguda el 14.04.2016,
DSPC-C 90.
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el
14.04.2016, DSPC-C 90.

Compareixença de Fernando Perreau de Pinninck, en representació de
la Comissió Europea, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació,
Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre la situació de
les negociacions relatives a l’Associació Transatlàntica per al Comerç i la
Inversió (TTIP)
357-00055/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència en la sessió 5, tinguda el 14.04.2016, DSPC-C 89.
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Compareixença d’una representació de la Plataforma Catalana contra
el TTIP davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència per a informar sobre l’impacte de l’Associació
Transatlàntica per al Comerç i la Inversió (TTIP) i de l’Acord integral
d’economia i comerç (CETA)
357-00056/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència en la sessió 5, tinguda el 14.04.2016, DSPC-C 89.
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, tinguda el 14.04.2016, DSPC-C 89.

4.55.

Activitat parlamentària

4.55.15.

Convocatòries

Sessió plenària 14
CONVOCADA PER AL 20 D’ABRIL DE 2016

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 71.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del Ple
del Parlament, el 20 d’abril de 2016, a les 10.00 h al Saló de sessions.
Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 20 d’abril, a les 10.00 h).
2. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del
Reglament).
3. Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions
i els contractes. Tram. 200-00002/11. Govern de la Generalitat. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat (text presentat: BOPC 72, 9).
4. Projecte de llei del canvi climàtic. Tram. 200-00001/11. Govern de la Generalitat.
Debat de totalitat (text presentat: BOPC 66, 10).
5. Interpel·lació al Govern sobre la reordenació dels recursos hospitalaris inclosos al
Siscat. Tram. 300-00032/11. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.
6. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat. Tram. 300-00034/11.
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.
7. Interpel·lació al Govern sobre el planejament territorial. Tram. 300-00035/11.
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.
8. Interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació públics. Tram. 30000036/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.
9. Interpel·lació al Govern sobre la situació financera de la Generalitat i les perspectives de futur. Tram. 300-00037/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.
10. Interpel·lació al Govern sobre la sentència del Tribunal Constitucional que anul·la
el decret de pobresa energètica i sobre el desplegament de la Llei 24/2015, de mesures
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
Tram. 300-00038/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.
11. Interpel·lació al Govern sobre els refugiats. Tram. 300-00039/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.
12. Interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’ocupació. Tram. 300-00031/11.
Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.
13. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials. Tram. 300-00033/11. Grup
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
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14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els projectes de llei de pressupostos i de mesures fiscals i financeres. Tram. 302-00025/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.
15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal i pressupostària. Tram. 302-00027/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i
votació.
16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat.
Tram. 302-00026/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.
17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el millorament de l’atenció
sanitària. Tram. 302-00028/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.
18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’aplicació del 3+2. Tram.
302-00029/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació.
19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de joventut.
Tram. 302-00030/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.
Palau del Parlament, 15 d’abril de 2016
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del
Govern i d’altres òrgans
4.70.

4.70.05.

Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria del Consell de l’Audiovisual de Catalunya corresponent al 2015
334-00017/11
CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 83)

En el BOPC 83, a la pàg. 33
On hi diu:
N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
Hi ha de dir:
N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.
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