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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 150/XI del Parlament de Catalunya, sobre la convocatòria 
d’eleccions al Centre de la Propietat Forestal
250-00203/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 4, 24.05.2016, DSPC-C 130

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tingu-
da el dia 24 de maig de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre 
la convocatòria d’eleccions al Centre de la Propietat Forestal (tram. 250-00203/11), 
presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a convocar eleccions, d’una mane-

ra imminent, al Centre de la Propietat Forestal, en compliment del que estableix la 
disposició addicional sisena de la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, 
financeres i administratives, que determina que el nou sistema d’eleccions s’ha d’es-
tablir per decret i dóna un termini de sis mesos al Govern per a aprovar els estatuts 
i poder convocar-les.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2016
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comis-

sió, Marisa Xandri Pujol

Resolució 151/XI del Parlament de Catalunya, sobre la Comissió de 
Seguiment de l’Inventari de Boscos Singulars
250-00204/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 4, 24.05.2016, DSPC-C 130

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tingu-
da el dia 24 de maig de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la 
incorporació de la Fundació Acció Natura i de l’Institut de Medi Ambient de la Uni-
versitat de Girona a la Comissió de Seguiment de l’Inventari de Boscos Singulars 
(tram. 250-00204/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a incorporar el Grup de Treball de 

Custòdia Forestal de la Xarxa de Custòdia del Territori a la Comissió de Seguiment 
de l’Inventari de Boscos Singulars.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2016
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comis-

sió, Marisa Xandri Pujol
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Resolució 152/XI del Parlament de Catalunya, sobre les obres de 
modernització de la xarxa de reg de la conca de Tremp
250-00231/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 4, 24.05.2016, DSPC-C 130

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tinguda 
el dia 24 de maig de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les 
obres de la xarxa de reg de la conca de Tremp (tram. 250-00231/11), presentada pel 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.

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 modernització de la xarxa de reg de la conca de Tremp, sota les 

premisses d’estalvi i d’eficiència en l’ús i el consum de l’aigua, i concretar i donar a 
conèixer el calendari de les actuacions i les etapes a executar de la part d’obra adju-
dicada, a fi de continuar aquesta modernització.

b) Donar a conèixer la previsió per a la licitació de les actuacions necessàries, a 
fi de continuar i acabar la modernització de la xarxa de reg de la conca de Tremp.

c) Presentar públicament els plans de futur respecte al total de l’obra de moder-
nització de la xarxa de reg de la conca de Tremp, atès l’import elevat d’aquesta, que 
és d’uns 80 milions d’euros, i executar la part no adjudicada tan bon punt es tingui 
disponibilitat pressupostària.

d) Presentar, juntament amb els terminis d’execució de l’obra, la proposta de 
concentració parcel·lària.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2016
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comis-

sió, Marisa Xandri Pujol

Resolució 153/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració 
d’una llei de caça
250-00284/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 4, 24.05.2016, DSPC-C 130

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tinguda 
el dia 24 de maig de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’ela-
boració d’una llei de caça (tram. 250-00284/11), 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 continuar impulsant un procés par-

ticipatiu entre les entitats i els sectors implicats en el sector de la caça per a elaborar 
una llei de caça de Catalunya i a presentar-ne un projecte de llei durant l’any 2016.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2016
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comis-

sió, Marisa Xandri Pujol
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Resolució 154/XI del Parlament de Catalunya, sobre el control de la 
població de conills i senglars a l’horta de Lleida
250-00289/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 4, 24.05.2016, DSPC-C 130

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tingu-
da el dia 24 de maig de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el 
control de la població de conills i senglars a l’horta de Lleida (tram. 250-00289/11), 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir i millorar les diverses ac-

cions iniciades des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
per a pal·liar els efectes de la població de conills i senglars a l’horta de Lleida, coor-
dinant-se amb els efectius necessaris.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2016
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comis-

sió, Marisa Xandri Pujol

Resolució 158/XI del Parlament de Catalunya, sobre el reallotjament 
d’una part del veïnat del barri de la Trinitat Vella, de Barcelona
250-00266/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 7, 25.05.2016, DSPC-C 134

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 25 de maig de 2016, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre el reallotjament d’una part del veïnat del 
barri de la Trinitat Vella, de Barcelona (tram. 250-00266/11), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts 
de Sí (reg. 26468).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a agilitar al màxim, de comú acord 

amb l’Ajuntament de Barcelona, l’assoliment d’un conveni relatiu als equipaments 
penitenciaris per a fer possible que l’Ajuntament promogui la construcció d’habi-
tatges socials a les finques resultants del futur projecte de reparcel·lació voluntària 
a l’entorn del centre penitenciari de la Trinitat Vella, i a reallotjar immediatament 
els veïns dels antics pisos del Patronat Municipal de l’Habitatge situats al nord de 
la Trinitat Vella.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2016
El secretari de la Comissió Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comissió, 

Meritxell Roigé i Pedrola
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Resolució 159/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’autopista C-31 
al pas per Badalona
250-00270/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 7, 25.05.2016, DSPC-C 134

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 25 de maig de 2016, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’autopista C-31 al pas per Badalona 
(tram. 250-00270/11), presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, el Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot i el Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Encarregar, conjuntament amb l’Ajuntament de Badalona i l’Àrea Metropoli-

tana de Barcelona, un projecte de transformació de l’autopista C-31 al pas per Bada-
lona, com a via estructurant suburbana, com correspon al seu caràcter vertebrador 
de diferents sistemes urbans supramunicipals, que discorre per un entorn urbanitzat, 
de manera que la configuri com a via ràpida de caràcter urbà, i a encarregar també 
un estudi sobre possibles models econòmics de finançament del conjunt o d’una part 
del cost d’assumir el projecte de transformació.

b) Impulsar el treball de futur de la transformació de l’autopista C-31, de manera 
compartida amb l’Ajuntament de Badalona i els òrgans de representació al territori 
com la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona, el Consell Econòmic i So-
cial de Badalona i el Consell de la Mobilitat Sostenible i Transport Públic.

c) Atendre els arranjaments temporals a la zona de l’autopista C-31, que ara està 
molt degradada i té greus problemes de mobilitat, salubritat i seguretat.

d) Considerar la construcció de les calçades de l’autopista C-31 en el segon tram 
previst, entre el carrer Coll i Pujol i la rambla de Sant Joan, una inversió prioritària 
pel greu impacte urbanístic i social a la ciutat d’aquesta autopista, projectar-ne l’ar-
ranjament i preveure que s’inclogui en el pressupost amb vista a la licitació del pro-
jecte abans d’acabar la legislatura, en funció de les disponibilitats pressupostàries.

e) Desenvolupar, de manera consensuada amb els ajuntaments afectats, un pro-
tocol de mesures de restricció del trànsit en l’autopista C-31, al pas per Badalona i 
Sant Adrià de Besòs, quan les condicions atmosfèriques augmentin els nivells de 
contaminació atmosfèrica, especialment, els contaminants urbans –òxids de nitro-
gen i partícules en suspensió– per sobre dels valors límit establerts per la legislació 
europea sobre la qualitat de l’aire.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Sergio Sanz Jiménez; la presidenta de 

la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 160/XI del Parlament de Catalunya, sobre la carretera 152-a 
al pas per Granollers
250-00282/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 7, 25.05.2016, DSPC-C 134

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 25 de maig de 2016, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre la carretera 152-a al pas per Granollers 



BOPC 145
1 de juny de 2016

1.10. Acords i resolucions 9 

(tram. 250-00282/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 26467).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Licitar dins aquest any 2016 les obres del projecte de «Millora local. Barreres 

acústiques. Carretera N-152a, PK 26,350. Tram: Granollers».
b) Construir voreres a la carretera 152-a entre el pont sobre el riu Congost i l’en-

llaç amb els polígons industrials de Coll de la Manya i Font del Ràdium per tal de 
millorar la mobilitat a peu entre la ciutat de Granollers i aquests polígons indus-
trials.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Sergio Sanz Jiménez; la presidenta de 

la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 161/XI del Parlament de Catalunya, sobre la construcció 
del carril bus entre Blanes i Lloret de Mar
250-00291/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 7, 25.05.2016, DSPC-C 134

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 25 de maig de 2016, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la construcció del carril VAO entre 
Blanes i Lloret de Mar (tram. 250-00291/11), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí (reg. 26483).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Considerar prioritàries les actuacions que millorin el nivell de servei i la flu-

ïdesa del trànsit a les vies de comunicació entre Blanes i Lloret de Mar, actuacions 
que permetran un millor servei de transport públic entre ambdues ciutats.

b) Prioritzar l’impuls de les obres de construcció del carril bus entre Blanes i 
Lloret de Mar, en el marc de les actuacions a què fa referència la lletra a, atenent 
les necessitats pròpies del volum de trànsit entre ambdues ciutats i tan bon punt el 
departament de la Generalitat que en sigui responsable compti amb les condicions 
necessàries per a promoure-les.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2016
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comis-

sió, Meritxell Roigé i Pedrola
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Resolució 165/XI del Parlament de Catalunya, sobre el tancament de 
la planta de Delphi de Sant Cugat del Vallès
250-00152/11

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, sessió 5, 26.05.2016, DSPC-C 140

La Comissió de Treball, en la sessió tinguda el dia 26 de maig de 2016, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre el tancament de la planta de Delphi 
de Sant Cugat del Vallès (tram. 250-00152/11), 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) Mitjançar entre l’empresa Delphi i els treballadors per a trobar una solució per 

tal de mantenir els llocs de treball.
b) Potenciar la recerca d’inversors per a mantenir l’activitat productiva i els llocs 

de treball de la planta de Delphi de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).
c) Coordinar la seva acció amb les institucions del territori per a incrementar la 

capacitat d’influència i la proposició de solucions adequades a la realitat socioeco-
nòmica del territori.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Joan Garriga Quadres; el president de 

la Comissió, Bernat Solé i Barril

Resolució 166/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls de 
mesures per a millorar l’execució penal
250-00213/11

ADOPCIÓ

Comissió de Justícia, sessió 5, 26.05.2016, DSPC-C 139

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 26 de maig de 2016, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a millorar l’exe-
cució penal (tram. 250-00213/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 22508) 
i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 23834).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar en un temps prudencial un 

pla interdepartamental que permeti de millorar l’execució penal a Catalunya, amb 
els elements bàsics següents: 

a) Polítiques que garanteixin que les mesures penals, i en especial les de privació 
de llibertat, siguin una veritable oportunitat per a desistir de la delinqüència. Cal in-
cidir especialment en la dotació de recursos personals i tècnics que garanteixin una 
atenció qualificada i en programes de formació i acompanyament.

b) Programes i mesures concretes i efectives que facilitin les segones oportuni-
tats, especialment pel que fa a l’espai laboral i al de l’habitatge, que són determi-
nants per la reinserció social. Cal implicar-hi les empreses i les organitzacions em-
presarials i sindicals.
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c) Incorporació gradual, guanyant intensitat, de pràctiques de justícia restaurati-
va que reconeguin la importància de l’atenció a les víctimes dels delictes i la repa-
ració dels danys causats.

d) Millorament i optimització dels recursos humans i pressupostaris per tal què 
els professionals de tractament i rehabilitació puguin dur a terme llurs funcions en 
les condicions adequades.

e) Reconeixement i suport efectiu a les tasques de voluntariat social en el marc 
del desenvolupament de la Llei del voluntariat.

f) Propiciació, incentivació i motivació de diverses formes d’acompanyament 
personal, social i veïnal per al període posterior al compliment de les penes.

g) Implicació de les administracions locals, les entitats d’acció social i les enti-
tats de voluntariat en el disseny, l’aplicació i l’execució del pla interdepartamental.

h) Revisió i potenciació de les eines existents d’execució penal que s’ha demos-
trat que són vàlides per a aconseguir l’objectiu de la reinserció, com les taules de 
participació social, i que comporten la implicació de la societat en el seu conjunt, del 
teixit associatiu i de les administracions locals en la planificació i l’execució penal.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2016
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Germà Gordó i Aubarell

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre l’accés a l’habitatge social
360-00001/11

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 5, tinguda el 
30.05.2016, DSPC-C 143.

Informe del Síndic de Greuges sobre la protecció dels afectats per 
l’índex de referència de préstecs hipotecaris
360-00023/10

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 5, tinguda el 
30.05.2016, DSPC-C 143.
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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 PPC; GP C’s; GP JS (reg. 28682; 28686; 28738).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 02.06.2016; 12:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’Escola Bernardí Tolrà, de Vila-rodona
250-00295/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 27945 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 26.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27945)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació de tota la proposta
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar prio-

ritzant les construccions escolars a Vila-Rodona, d’acord amb les necessitats d’esco-
larització i les disponibilitats pressupostàries del Govern de la Generalitat.»

Proposta de resolució sobre la priorització de les obres de 
construcció de l’edifici de l’Institut Escola Salvador Vilarrasa, de 
Besalú, el 2016
250-00307/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 27958 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 26.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27958)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar prio-

ritzant les construccions escolars a Besalú, d’acord amb les necessitats d’escolarit-
zació i les disponibilitats pressupostàries del Govern de la Generalitat.»
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Proposta de resolució sobre el trasllat i l’ampliació de l’Escola Can 
Maiol, de Barcelona
250-00308/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 27956 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 26.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27956)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació de refosa dels punts 2 i 3
«2. Un cop es conclogui la tramitació de la modificació del Planejament urba-

nístic corresponent, procedir a la programació de l’obra de l’escola Can Maiol de 
Barcelona i a continuar prioritzant les construccions escolars a Barcelona, d’acord 
amb les necessitats d’escolarització i les disponibilitats pressupostàries del Govern 
de la Generalitat.»

Proposta de resolució sobre el condicionament de l’Escola 
Mediterrània, de Barcelona
250-00310/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 27957 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 26.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27957)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació de tota la proposta
«1. El Parlament de Catalunya valora positivament l’adequació del mobiliari 

i equipament a l’escola Mediterrània realitzada pel Departament d’Ensenyament, 
amb una inversió d’uns 9.700 € entre l’any 2015 i el 2016.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a facilitar als di-
putats que ho demanin la informació sobre els detalls del pressupost de construcció 
i el cost final, d’acord amb l’article 6 del Reglament del Parlament de Catalunya.»

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Mediterrània, 
de Viladecans, i la seva transformació en institut escola
250-00320/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 27946 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 26.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27946)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació dels punts 1 i 2
«1. Abordar entre SSTT d’Ensenyament i l’Ajuntament de Viladecans l’evolució 

de les dades demogràfiques en els pròxims anys i les necessitats d’escolarització de 
la ciutat, i de les zones d’influència dels diversos equipaments educatius de la ciutat, 
i establir un mapa escolar estable i flexible alhora que permeti treballar a tots els 
centres educatius de la ciutat amb certeses de futur.»
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Esmena 2, GP JS (2)
De modificació dels punts 3, 4 i 5
«3. Donar continuïtat al projecte educatiu de l’escola Mediterrània i donar res-

posta a les necessitats d’escolarització del municipi prioritzant els edificis ja exis-
tents.»

Esmena 3, GP JS (3)
De modificació del punt 6
«6. Treballar perquè l’alumnat de l’escola Mediterrània pugui fer la secundària 

en un equipament definitiu a la seva zona d’influència.»

Proposta de resolució sobre el garantiment de la neutralitat i la 
imparcialitat polítiques en els centres educatius finançats amb fons 
públics
250-00342/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 27949 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 26.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27949)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació de tota la proposta
«El Parlament de Catalunya insta en Govern de la Generalitat a vetllar pel com-

pliment dels principis rectors de la Llei d’educació de Catalunya en tots els centres 
educatius.»

Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola 
El Vinyet, de Solsona
250-00343/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 27947 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 26.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27947)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a prioritzar la 

construcció de l’escola El Vinyet de Solsona, d’acord amb les disponibilitats pressu-
postàries del Govern de la Generalitat.»
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Proposta de resolució sobre el garantiment del finançament de les 
beques de menjador atorgades el curs 2015-2016
250-00344/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 27948 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 26.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27948)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 1
«1. Garantir la dotació pressupostària suficient per a cobrir la demanda de tots 

els sol·licitants de beques de menjador que compleixin els barems per a l’atorgament 
d’ajuts, en les diferents etapes educatives, i revisar a més aquests barems per tal 
d’assegurar l’accés a beques als infants i adolescents de les famílies amb ingressos 
inferiors al llindar de risc de pobresa calculat anualment per l’Idescat a partir de 
l’enquesta de condicions de vida.»

Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 2
«2. Garantir als consells comarcals i als ajuntaments els recursos econòmics ne-

cessaris per a assegurar la suficiència de les beques de menjador.»

Esmena 3, GP JS (3)
De modificació del punt 3
«3. Apostar per un nou model de gestió dels ajuts individuals de menjador que 

sigui més àgil, que sigui absolutament transparent, que garanteixi l’homogeneïtza-
ció de criteris en tot el territori i que elimini el tram variable, que genera confusió i 
manca de transparència, no permet una aplicació administrativa àgil i no dóna una 
resposta adequada en el temps convenient. Aquesta revisió del model ha d’ésser con-
sensuada amb els consells comarcals per a incrementar l’eficiència i l’eficàcia en la 
gestió i per a garantir-ne els objectius i cobrir les necessitats.»

Esmena 4, GP JS (4)
De modificació del punt 4
«4. Informar-lo, abans de la fi del curs 2015-2016, sobre la situació en què es 

troba l’atorgament de les beques de menjador per a aquest curs i sobre el desenvo-
lupament del protocol de malnutrició infantil.»

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta de P3 a les 
escoles públiques de Vilanova i la Geltrú
250-00345/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 27955 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 26.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27955)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació dels punts 1 i 3
«1. Treballar amb els ajuntaments amb l’objectiu de consensuar al màxim pos-

sible les actuacions per a l’oferta final dels ensenyaments obligatoris i d’afavorir la 
cohesió social per evitar segregació escolar; incrementant els grups on calgui i dis-
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minuint els grups on no hi hagi suficient demanda; analitzant l’impacte que les deci-
sions de modificació de grups puguin tenir en els propers cursos i estudiant l’afecta-
ció de la preinscripció a les escoles no demanades per les famílies.»

Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 2
«2. Baixar la ràtio d’alumnes per classe per al proper curs 2016-2017 per tal de 

garantir la qualitat educativa als centres escolars, i en especial en els grups de P3 
de centres ubicats en entorns d’alta complexitat.»

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Joan Solà, de 
Torrefarrera, i la retirada dels mòduls prefabricats provisionals
250-00351/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 27952 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 26.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27952)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació de tota la proposta
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a licitar l’obra de 

l’institut Joan Solà de Torrefarrera un cop s’hagi conclòs la redacció del projecte, 
adjudicada el proppassat 28 d’abril.»
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4. Informació

4.53. Sessions informatives i compareixences

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

Compareixença d’una representació de l’Oficina de la Comissió 
Europea a Barcelona davant la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a informar 
sobre la proposta de la Comissió de reformar el sistema europeu 
comú d’asil i d’establir vies segures i legals per a arribar a Europa
357-00116/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Re-
lacions Institucionals i Transparència, tinguda el 26.05.2016, DSPC-C 141.

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

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx del conseller de Cultura a la consellera de la 
Presidència
330-00021/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 28375 / Coneixement: 27.05.2016

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència del conseller de Cultura, el dies 25 i 26 de maig de 2016, 
ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx del seu Departament la consellera de la 
Presidència.

Cordialment,

Barcelona, 24 de maig de 2016
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 259/2016, de 24 de maig, d’encàrrec del despatx del conse-
ller de Cultura a la consellera de la Presidència, el 25 i el 26 de maig de 2016, amb-
dós inclosos, és publicat al DOGC 7128, del 26 de maig de 2016. 
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