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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 135/XI del Parlament de Catalunya, sobre la remodelació 
de l’Institut Can Planas, de Barberà del Vallès, i el manteniment de 
les línies de primer d’ESO en aquest institut
250-00149/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 8, 17.05.2016, DSPC-C 124

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 17 de maig de 2016, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de 
primer d’ESO a l’Institut Can Planas, de Barberà del Vallès (tram. 250-00149/11), 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 16029).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Emprendre, durant els mesos sense activitat lectiva, la remodelació de l’Insti-

tut Can Planas, de Barberà del Vallès (Vallès Occidental), amb el garantiment que 
se’n dignificaran les instal·lacions.

b) Continuar oferint un nombre de places de primer d’ESO a Barberà del Vallès 
que doni resposta a les necessitats d’escolarització dels alumnes que començaran la 
secundària obligatòria el curs 2016-2017, i continuar acordant aquesta oferta en el 
marc de les taules mixtes de planificació.

c) Estudiar les necessitats d’escolarització d’ESO al municipi de Barberà del Va-
llès i valorar, d’acord amb aquest estudi, la necessitat de disposar d’un nou institut.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Marisa Xandri Pujol; el president de 

la Comissió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 136/XI del Parlament de Catalunya, sobre la construcció 
d’un institut d’educació secundària i d’un edifici per a l’Escola Virolet 
al barri de Can Llong, de Sabadell
250-00174/11, 250-00194/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 8, 17.05.2016, DSPC-C 124

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 17 de maig de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut d’edu-
cació secundària al barri de Can Llong, de Sabadell (tram. 250-00174/11), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialista, i el text de la Proposta de resolució sobre la 
construcció d’un institut i de l’edifici de l’Escola Virolet al barri de Can Llong, de 
Sabadell (tram. 250-00194/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 
18859 i 18850).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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a) Prioritzar la construcció de l’Institut de Can Llong, de Sabadell (Vallès Occi-
dental), als terrenys cedits per l’Ajuntament, amb l’objectiu d’iniciar l’encàrrec del 
projecte el curs 2016-2017 i els processos de construcció de l’institut el curs 2017-
2018, si les disponibilitats pressupostàries del Govern ho permeten.

b) Mantenir un calendari de negociacions en la taula mixta de planificació amb 
l’Ajuntament de Sabadell, que faci el seguiment i agiliti els processos de construcció 
de l’institut i permeti de mantenir informada la comunitat educativa.

c) Garantir les instal·lacions temporals –suficients i adequades– a l’Institut de 
Can Llong per al curs escolar 2016-2017, amb les actuacions següents: 

1r. Col·locar aules específiques de taller i de laboratori, amb la dotació correspo-
nent, als actuals mòduls prefabricats.

2n. Garantir que els mòduls necessaris per a les noves aules, incloses les espe-
cífiques, estiguin construïts i completament dotats abans de l’inici del curs escolar 
2016-2017.

3r. Ampliar i habilitar el pati de l’Institut Arraona - Can Llong fins al límit mà-
xim que permeti el terreny.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a programar la construcció de 
l’edifici de l’Escola Virolet, de Sabadell, en funció de les necessitats d’escolaritza-
ció i a mantenir un calendari de negociacions en la taula mixta de planificació amb 
l’Ajuntament, que en faci el seguiment i permeti de mantenir informada la comuni-
tat educativa.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Marisa Xandri Pujol; el president de 

la Comissió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 137/XI del Parlament de Catalunya, sobre la construcció de 
l’Escola Mont-roig, de Balaguer
250-00170/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 8, 17.05.2016, DSPC-C 124

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 17 de maig de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Mont-
roig, de Balaguer (tram. 250-00170/11), presentada pel Grup Parlamentari Socia-
lista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 18860).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dotar amb una partida pressupostària la redacció del projecte de construcció 

de l’Escola Mont-roig, de Balaguer (Noguera), per a l’any 2016.
b) Destinar, en els pressupostos de la Generalitat, els recursos econòmics neces-

saris per a iniciar, durant l’any 2016, la construcció de l’Escola Mont-roig i poder 
garantir una educació de qualitat en aquest centre.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, María José García Cuevas; el presi-

dent de la Comissió, Rafel Bruguera Batalla
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Resolució 138/XI del Parlament de Catalunya, sobre les mesures per 
a garantir la qualitat de l’educació pública
250-00176/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 8, 17.05.2016, DSPC-C 124

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 17 de maig de 2016, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’educació pública (tram. 250-
00176/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 18858).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Mantenir totes les línies de l’ensenyament públic en l’oferta per a la preins-

cripció.
b) Reduir la ràtio necessària a cada zona escolar per a garantir el manteniment 

de grups i el millorament de la qualitat educativa.
c) Elaborar, en el termini de tres mesos a comptar de l’aprovació d’aquesta reso-

lució, un mapa escolar que inclogui un pla urgent de millores dels edificis i equipa-
ments dels centres educatius públics, amb calendari i prioritats.

d) Elaborar, en el termini de tres mesos a comptar de l’aprovació d’aquesta reso-
lució, un mapa escolar que inclogui un pla de construcció de centres públics, amb 
calendari i prioritats, que garanteixi una oferta de places públiques suficient per a 
tots els alumnes, amb una atenció especial a la formació professional i a la forma-
ció contínua.

e) Obrir un procés de debat i participació de tota la comunitat educativa per a 
consensuar el tipus d’educació que es vol, a partir de l’anàlisi de les conclusions ex-
pressades en el Pacte nacional per a l’educació.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Marisa Xandri Pujol; el president de 

la Comissió, Rafel Bruguera Batalla
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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 la reactivació de la Junta de Seguretat 
de Catalunya
250-00222/11

RETIRADA

Retirada en la sessió 7 de la Comissió d’Interior, tinguda el 25.05.2016, DSPC-C 136.

Proposta de resolució sobre el Centre Logístic del Baix Penedès
250-00278/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Territori en la sessió 7, tinguda el 25.05.2016, DSPC-C 
134.

Proposta de resolució sobre el port fluvial de Sant Jaume d’Enveja
250-00281/11

RETIRADA

Retirada en la sessió 7 de la Comissió de Territori, tinguda el 25.05.2016, DSPC-C 134.
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de 
modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística  
de Catalunya
200-00005/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 27852; 27968; 28131).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 27.05.2016 al 
30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la legislació sobre  
la comunicació audiovisual de Catalunya
202-00014/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27853; 27969).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 27.05.2016; 12:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el Centre Logístic del Baix Penedès
250-00278/11

RECTIFICACIÓ DE L’ESMENA PRESENTADA (BOPC 127)

Reg. 27723 / Coneixement: Mesa de la Comissió de Territori, 20.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27723)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, comuni-

ca a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en esmenes a la proposta 
de resolució sobre el Centre Logístic del Baix Penedès (tram. 250-00278/11), pre-
sentada 6 de maig de 2016 i amb número de registre 26471.

On hi diu: 
«Reclamar una vegada més al Govern de l’Estat l’execució del corredor mediter-

rani tant ferroviari (connexió amb UIC del LOGIS al corredor) com viari (de l’auto-
via A-7 i la nova connexió amb l’autopista AP-7).»
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Hi ha de dir: 
«Reclamar al Govern de l’Estat l’execució del Corredor Mediterrani, de Tarra-

gona cap a Castellbisbal, així com aquelles infraestructures ferroviàries, o millora 
d’aquestes, que permetin el desenvolupament econòmic i social del territori.»

Palau del Parlament, 19 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Proposta de resolució sobre el respecte a les tres llengües oficials a 
propòsit del manifest del Grup Koiné
250-00312/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 26602 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 23.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 26602)

Esmena 1, GP CSP (1)
De modificació de tot el text, que restaria redactat de la següent manera: 
«1. El Parlament de Catalunya rebutja qualsevol discriminació de les persones 

per raó de sexe, llengua, origen, classe social, religió, orientació sexual, o qualsevol 
altra condició.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a vetllar per les 
tres llengües oficials: català, castellà i aranès, i potenciar el català i l’aranès, llen-
gües tanmateix minoritzades a Catalunya, element de cohesió social i que necessiten 
d’especial protecció per part de l’Administració; un suport que s’ha de materialitzar 
en el manteniment del model d’èxit d’immersió lingüística a l’escola pública o sos-
tinguda per fons públics, amb el foment de la cultura en aquestes llengües, amb po-
lítiques de discriminació positiva i amb inversió pressupostària.»

Proposta de resolució sobre el teletreball
250-00315/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 27966 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTR, 23.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27966)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació i addició 
1. Elaborar, a través del CTESC, una diagnosi específica de la situació del tele-

treball i el treball a distància a Catalunya i l’evolució als últims 10 anys, per sectors 
productius.

Esmena 2, GP JS (2)
De modificació i addició
2. Elaborar un programa d’accions per al desenvolupament del teletreball i el 

treball a distància i els seus avantatges com a forma d’organització del treball i per 
la millora de la qualitat de vida professional i personal dels treballadors a través del 
Consell de Relacions Laborals de Catalunya, creant el seu si un grup de treball específic.
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Esmena 3, GP JS (3)
De supressió
3. Incloure objectius sobre implantació efectiva de teletreball, mesurables i quan-

tificables als instruments estratègics definits a l’article 5 de la llei 13/2015.

Esmena 4, GP JS (4)
D’addició d’un nou punt
4. Coordinar el conjunt de treballs al voltant del treball no presencial amb les 

activitats desplegades en el marc dels treballs de la reforma horària i del Consell 
Assessor de la Reforma Horària.

Proposta de resolució sobre el control de les actuacions derivades 
del Pla estratègic d’acció exterior
250-00334/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 27935 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 25.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27935)

Esmena 1, GP JS (1)
De supressió del punt 1
«1. Establir un sistema periòdic de rendició de comptes de les actuacions que 

es deriven del Pla Estratègic d’Acció Exterior i de relacions amb la Unió Europea 
2015-2018.»

Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 2
«2. Informar al Parlament sobre l’execució del Pla Estratègic d’Acció Exterior i 

de relacions amb la Unió Europea 2015-2018 de forma que pugui debatre, l’oportu-
nitat d’aquestes actuacions.»
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4. Informació

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació amb la consellera  
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre el Pla de 
modernització de regadius i l’Agència Catalana del Regadiu
354-00056/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació, en la sessió 4, tinguda el 24.05.2016, DSPC-C 130.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la Infància amb la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la situació dels 
menors que inhalen cola
354-00063/11

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2016.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de representants de la Fundació 
Món Rural davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació perquè expliquin les conclusions de l’estudi Atles de la 
nova ruralitat de Catalunya
356-00071/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió 4, tinguda el 24.05.2016, DSPC-C 130.

Sol·licitud de compareixença del director general de Polítiques 
de Muntanya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació perquè expliqui els objectius i les actuacions de la 
Direcció General per a aquesta legislatura
356-00137/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió 4, tinguda el 24.05.2016, DSPC-C 130.
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Sol·licitud de compareixença de Joan Segura, president del Consell 
Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Les Garrigues, 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
perquè informi sobre diversos aspectes de l’àmbit de la denominació 
d’origen
356-00143/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió 4, tinguda el 24.05.2016, DSPC-C 130.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació sobre el Pla de modernització de regadius i l’Agència 
Catalana del Regadiu
355-00034/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió 4, 
tinguda el 24.05.2016, DSPC-C 130.

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

Compareixença d’una representació del Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut 
per a explicar el projecte del Consell
357-00030/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
el 24.05.2016, DSPC-C 131.

Compareixença d’una representació de la Federació Catalana 
de Pesca Esportiva i Càsting davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar sobre l’estat de la 
pesca esportiva
357-00037/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, tinguda el 24.05.2016, DSPC-C 130.
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Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de 
Productors de Porcí davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació per a informar sobre la crisi del sector
357-00038/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, tinguda el 24.05.2016, DSPC-C 130.

Compareixença d’una representació de Stop Accidentes Catalunya 
davant la Comissió de Seguretat Viària per a informar sobre les 
activitats de l’associació
357-00081/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió de Seguretat Viària, tinguda el 
24.05.2016, DSPC-C 132.

Compareixença de la directora del Servei Català de Trànsit davant 
la Comissió de Seguretat Viària per a informar sobre la circulació de 
megacamions
357-00082/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió de Seguretat Viària, tinguda el 
24.05.2016, DSPC-C 132.

Compareixença de representants de la Fundació Món Rural davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a explicar 
les conclusions de l’estudi Atles de la nova ruralitat de Catalunya
357-00102/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la sessió 
4, tinguda el 24.05.2016, DSPC-C 130.
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Compareixença del director general de Polítiques de Muntanya 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per 
a explicar els objectius i les actuacions de la Direcció General per a 
aquesta legislatura
357-00103/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la sessió 
4, tinguda el 24.05.2016, DSPC-C 130.

Compareixença de Joan Segura, president del Consell Regulador de 
la Denominació d’Origen Protegida Les Garrigues, davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar sobre 
diversos aspectes de l’àmbit de la denominació d’origen
357-00104/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la sessió 
4, tinguda el 24.05.2016, DSPC-C 130.
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