
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 175/XI del Parlament de Catalunya, sobre el tancament de línies d’ense-
nyament i sobre les ràtios d’alumnes
250-00181/11
Adopció 7

Resolució 176/XI del Parlament de Catalunya, sobre el tancament de línies de P3 
a Martorell
250-00183/11
Adopció 8

Resolució 177/XI del Parlament de Catalunya, sobre els ajuts públics per a menjador 
i transport escolar a Piera
250-00185/11
Adopció 8

Resolució 178/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’eliminació dels barracons de 
l’Escola Pedralta, de Santa Cristina d’Aro
250-00187/11
Adopció 9

Resolució 179/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’oferta educativa a Mollet del 
Vallès
250-00193/11, 250-00198/11, 250-00206/11, 250-00216/11, 250-00250/11
Adopció 9

Resolució 180/XI del Parlament de Catalunya, sobre el tancament de línies de P3 a 
Sant Feliu de Llobregat
250-00177/11
Adopció 10

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del 
Parlament Europeu i del Consell que modifica la Directiva 204/37/CE, relativa a la 
protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents 
carcinògens o mutàgens durant el treball
295-00046/11
Coneixement de la proposta 11

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
202-00022/10
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups socials 12
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat 17

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XI legislatura · segon període · número 157 · dimecres 15 de juny de 2016



BOPC 157
15 de juny de 2016

Taula de contingut 2

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la contractació de falsos autònoms
250-00398/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la protecció de les oliveres a les Terres de l’Ebre
250-00399/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’Institut de Diagnòstic per la Imatge
250-00400/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el projecte BCN World
250-00401/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el projecte BCN World
250-00402/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la contractació de serveis d’assessorament jurídic pels 
centres sanitaris
250-00403/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre l’educació financera a les escoles
250-00404/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la formació professional
250-00405/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’estació de tren de Bellvitge, a l’Hospitalet de Llobregat
250-00406/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el programa «Educació financera a les escoles de Ca-
talunya»
250-00407/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre els psicòlegs clínics
250-00409/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’adequació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
a les conclusions de l’Informe de fiscalització 4/2015 de la Sindicatura de Comptes
250-00410/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la carretera L-702 al pas per Puigverd de Lleida
250-00411/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la carretera B-500
250-00412/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre el mecenatge cultural
250-00413/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la revisió de la concessió d’ajuts per als menjadors 
escolars
250-00414/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre l’autorització legal per a caçar espècies animals no 
autòctones que han esdevingut plagues
250-00415/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20
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Proposta de resolució sobre la creació d’un pla de desenvolupament de les infraes-
tructures i dels serveis dels polígons industrials de Castellar del Vallès
250-00416/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la construcció d’un edifici per a l’Escola Ernest Lluch 
de l’Hospitalet de Llobregat
250-00417/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la construcció d’un edifici per a l’Escola Paco Candel 
de l’Hospitalet de Llobregat
250-00418/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut escola a Gavà
250-00419/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la creació d’una escola oficial d’idiomes a Gavà
250-00420/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la creació d’una prestació social per a persones amb 
malaltia mental i situació de vulnerabilitat social
250-00421/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la creació d’una casal per a la gent gran al barri del 
Pedró de Cornellà
250-00422/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre les funcions de l’oficina temporal dels Mossos d’Es-
quadra a Aitona
250-00423/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la platja de Pals
250-00424/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la formació professional dual
250-00425/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre l’increment del pressupost del programa Salut i Escola
250-00426/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la transparència en el sistema sanitari
250-00427/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la transparència i el control ètic en el sistema sanitari
250-00428/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la precarietat laboral en el sistema sanitari
250-00429/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la personalitat jurídica i el pressupost de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya
250-00430/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la gestió i el pressupost de l’atenció primària i comu-
nitària
250-00431/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24
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Proposta de resolució sobre el canvi de nom i la rectificació de la menció registral 
del sexe dels menors transsexuals en el Registre Civil
250-00432/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la situació dels treballadors de BIC Graphic
250-00433/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre el sector coniller
250-00434/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre el finançament del Consorci Sanitari de Terrassa
250-00435/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre l’Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua de Mogoda
250-00436/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a les comarques de Lleida 
i sobre la defensa de l’educació pública
250-00437/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre els plans de desenvolupament local
250-00438/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre el projecte d’obres de prolongació de la C-32
250-00439/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre les mesures per a la població mal allotjada
250-00440/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre el dret de l’infant a la llibertat de religió
250-00441/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre el plurilingüisme
250-00442/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la seu judicial de Tortosa
250-00443/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la creació del Registre de parelles de fet
250-00444/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre les mesures per a reduir els riscos en les exploracions 
radiològiques
250-00445/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre el soterrament de les vies al pas per Sant Feliu de 
Llobregat
250-00446/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 11/2014, per a garantir els 
drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’ho-
mofòbia, la bifòbia i la transfòbia
250-00447/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la restitució de la reducció de dues hores lectives als 
docents més grans de cinquanta-cinc anys
250-00448/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27
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Proposta de resolució sobre la prevenció del suïcidi entre els joves
250-00449/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre el deute pendent amb l’Ajuntament de Figaró-Montmany
250-00450/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la protecció de la platja Llarga de Vilanova i la Geltrú
250-00451/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre el Protocol d’Istanbul
250-00452/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es re-
coneixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir perse-
cució o violència durant la guerra civil i la dictadura
270-00002/11
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 28

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
270-00003/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 28
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 28

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres 
normes relacionades
270-00004/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 29

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les condicions laborals dels 
docents
302-00052/11
Presentació: GP PPC 29

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a la gent gran
302-00053/11
Presentació: GP SOC 30

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el món local
302-00054/11
Presentació: GP SOC 32

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva inacció davant la si-
tuació d’emergència social
302-00055/11
Presentació: GP C’s 33

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el projecte VISC+
302-00056/11
Presentació: GP CSP 35

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’una diputada
234-00095/11
Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats 37



BOPC 157
15 de juny de 2016

Taula de contingut 6

4.53. Sessions informatives i compareixences

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

Compareixença de Guillem López Casasnovas, catedràtic d’economia de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 
del 24 de desembre
353-00060/11
Substanciació 37

Compareixença del director general de Política Financera, Assegurances i Tresor 
amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
357-00124/11
Substanciació 37
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 175/XI del Parlament de Catalunya, sobre el tancament de 
línies d’ensenyament i sobre les ràtios d’alumnes
250-00181/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 9, 07.06.2016, DSPC-C 148

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 7 de juny de 2016, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre el tancament de línies d’ensenyament 
i sobre les ràtios d’alumnes (tram. 250-00181/11), presentada pel Grup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 18856).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Mantenir en funcionament durant el curs 2016-2017 totes les línies i tots els 

grups que funcionen actualment als centres educatius públics de les etapes d’educa-
ció infantil i primària.

b) Portar a terme, en el segon cicle de l’etapa d’educació infantil i a la primària, 
les reduccions de les ràtios d’alumnes per unitat que calguin en cada localitat per a 
garantir la continuïtat de totes les línies actuals, amb la finalitat de millorar l’aten-
ció als alumnes i, per tant, la qualitat educativa. A aquest efecte, insta el Govern 
a modificar el Decret 75/2007, del 27 de març, pel qual s’estableix el procediment 
d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, 
i adequar la ràtio per interès general a la demanda de cada municipi amb un màxim 
de vint-i-cinc a primària i de vint a P3.

c) Disminuir les ràtios en l’etapa de secundària, obrir totes les línies necessàries 
per a atendre l’actual increment de la demanda, reduir la massificació de les aules i 
millorar, així, la qualitat educativa dels centres públics, especialment al primer curs 
de l’educació secundària obligatòria.

d) Publicar a la pàgina web del Departament d’Ensenyament la relació de tots els 
concerts i totes les subvencions que ha establert la Generalitat amb tots els centres, 
en un exercici necessari de transparència política i social.

e) Elaborar, en el termini de sis mesos, el mapa escolar de Catalunya, tenint en 
compte totes les formacions i amb la participació dels ajuntaments, i publicar-lo a la 
pàgina web del Departament d’Ensenyament. Aquest mapa ha d’atenir-se als criteris 
de necessitats i qualitat educatives.

Palau del Parlament, 7 de juny 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 176/XI del Parlament de Catalunya, sobre el tancament de 
línies de P3 a Martorell
250-00183/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 9, 07.06.2016, DSPC-C 148

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 7 de juny de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Mar-
torell (tram. 250-00183/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 18855).

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 de P3 de l’Escola Vicente Aleixandre i de l’Escola José 

Echegaray de Martorell (Baix Llobregat) per al curs 2016-2017.
b) Garantir el manteniment dels llocs de treball dels professors d’aquestes línies 

per a evitar la destrucció d’ocupació i garantir una educació de qualitat.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, María José García Cuevas; el presi-

dent de la Comissió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 177/XI del Parlament de Catalunya, sobre els ajuts públics 
per a menjador i transport escolar a Piera
250-00185/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 9, 07.06.2016, DSPC-C 148

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 7 de juny de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre els ajuts públics per a menjador i 
transport escolar a Piera (tram. 250-00185/11), 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: 
a) Reconèixer la singularitat del municipi de Piera (Anoia) perquè les famílies 

que viuen lluny dels centres escolars de llurs fills es puguin acollir als ajuts públics 
per a menjador i transport escolar.

b) Complir, així que s’aprovi la present resolució, la Resolució 902/X, sobre els 
serveis escolars de menjador i de transport escolar per als alumnes que viuen en po-
blacions sense escola, en nuclis de població allunyats o en zones rurals, de manera 
que les famílies de Piera tinguin garantida una solució ràpida i eficaç als problemes 
d’accés i desplaçament als centres escolars del municipi.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2016
El secretari de la Comissió, Fernando Sánchez Costa; el president de la Comis-

sió, Rafel Bruguera Batalla
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Resolució 178/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’eliminació dels 
barracons de l’Escola Pedralta, de Santa Cristina d’Aro
250-00187/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 9, 07.06.2016, DSPC-C 148

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 7 de juny de 2016, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’eliminació dels barracons de l’Escola 
Pedralta, de Santa Cristina d’Aro (tram. 250-00187/11), presentada pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí (reg. 18852).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a arribar a un acord amb l’Ajuntament 

i la comunitat educativa de Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà) amb relació a les 
necessitats de l’Escola Pedralta d’aquest municipi, amb l’objectiu de garantir el bon 
funcionament del centre i definir el calendari d’eliminació dels mòduls prefabricats 
actuals així que les disponibilitats econòmiques ho permetin.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2016
El secretari de la Comissió, Fernando Sánchez Costa; el president de la Comis-

sió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 179/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’oferta educativa 
a Mollet del Vallès
250-00193/11, 250-00198/11, 250-00206/11, 250-00216/11, 250-00250/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 9, 07.06.2016, DSPC-C 148

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 7 de juny de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Mo-
llet del Vallès (tram. 250-00193/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 
18851); el text de la Proposta de resolució sobre el mapa escolar de Mollet del Va-
llès, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (tram. 250-00198/11), i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 18848); el text de la Proposta 
de resolució sobre les associacions de mares i pares d’alumnes de Mollet del Vallès 
(tram. 250-00206/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 18846); el text de la Propos-
ta de resolució sobre l’oferta i la infraestructura escolar de Mollet del Vallès (tram. 
250-00216/11) i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 
23849), i el text de la Proposta de resolució sobre l’oferta de línies de P3 i els insti-
tuts de Mollet del Vallès (tram. 250-00250/11) i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 23848).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Plantejar una oferta inicial de places que asseguri l’harmonització de les ne-

cessitats d’escolarització per a garantir el dret a l’educació de tothom i els drets indi-
viduals d’alumnes i de mares, pares o tutors, de manera que es garanteixi la qualitat 
de l’educació i una escolarització adequada i equilibrada dels alumnes amb neces-
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sitats educatives específiques de suport educatiu que propiciï la cohesió social i evi-
ti el tancament de les escoles menys sol·licitades en entorns desafavorits i asseguri 
l’increment d’oportunitats de tots els alumnes.

b) Reduir les ràtios dels centres en entorns d’alta complexitat a vint-i-dues pla-
ces, per a donar el màxim d’oportunitats als alumnes a qui l’entorn no és favorable.

c) Continuar disposant d’una programació de llocs escolars a mitjà termini (cinc 
anys), feta amb la participació de la comunitat educativa de Mollet del Vallès (Vallès 
Oriental), que tingui en compte els padrons i els diferents indicadors demogràfics, i 
també les projeccions de naixements per als propers anys i les necessitats educati-
ves, de manera que aquesta programació s’ajusti anualment.

d) Cercar una solució definitiva per a l’emplaçament de l’Institut Aiguaviva de 
Mollet del Vallès, per mitjà d’un acord amb l’Ajuntament, i accelerar i prioritzar, 
així mateix, totes les gestions oportunes per tal d’actuar en coordinació amb l’Ajun-
tament.

e) Continuar portant a terme el correcte manteniment dels centres públics de 
Mollet del Vallès, amb l’optimització dels recursos i mantenint la qualitat de l’en-
senyament.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2016
El secretari de la Comissió, Fernando Sánchez Costa; el president de la Comis-

sió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 180/XI del Parlament de Catalunya, sobre el tancament de 
línies de P3 a Sant Feliu de Llobregat
250-00177/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 9, 07.06.2016, DSPC-C 148

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 7 de juny de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Sant 
Feliu de Llobregat (tram. 250-00177/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialis-
ta i el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 18857).

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 de P3 de l’Escola Martí i Pol de Sant Feliu de Llobregat 

(Baix Llobregat) per al curs 2016-2017.
b) Garantir el manteniment dels llocs de treball dels professors d’aquestes línies 

per a evitar la destrucció d’ocupació i garantir una educació de qualitat.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2016
El secretari de la Comissió, Fernando Sánchez Costa; el president de la Comis-

sió, Rafel Bruguera Batalla
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1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de directiva del Parlament Europeu i del Consell que modifica la 
Directiva 204/37/CE, relativa a la protecció dels treballadors contra 
els riscos relacionats amb l’exposició a agents carcinògens o 
mutàgens durant el treball
295-00046/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, d’acord amb l’article 200 del Reglament, ha conegut la proposta.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 
de desembre
202-00022/10

TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS I GRUPS SOCIALS

«Ponència: Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances 

públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre», 

10.06.2016

Compareixences d’organitzacions i grups socials tingudes davant la 
Ponència
Compareixença de Guillem López Casasnovas, catedràtic d’economia de la Uni-

versitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, del 24 de desembre (tram. 353-00060/11)

Compareixences d’organitzacions i grups socials que s’ha acordat 
convertir en aportacions per escrit
Compareixença d’Antonio Centeno, en representació del Fòrum de Vida Inde-

pendent, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de 
desembre (tram. 353-00025/11))

Compareixença d’Antonio Guillén, president del Comitè Català de Representants 
de Persones amb Discapacitat i de la Fundació Ecom, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, apro-
vat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (tram. 353-00026/11)

Compareixença d’Andrés Rueda, en representació de l’Associació Professional 
Catalana de Directors i Directores de Centres i Serveis d’Atenció a la Dependència, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre 
(tram. 353-00027/11)

Compareixença de Jordi Tudela, expert i exdirector del Programa per a l’impuls 
i ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb 
dependències (ProDep), amb relació a la Proposició de llei de modificació del text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, del 24 de desembre (tram. 353-00028/11)

Compareixença d’Àlex Moreno, en representació del col·lectiu Papás de Àlex - 
Associació per la Defensa dels Drets dels Discapacitats i llurs Famílies, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (tram. 353-
00029/11)

Compareixença de Vicente Botella, en representació de la Unió de Petites i Mit-
janes Residències, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 
del 24 de desembre (tram. 353-00030/11)

Compareixença de Lluís Bou, president de Geriàtrics Catalans, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques 
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de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (tram. 353-
00031/11)

Compareixença de Cinta Pascual, presidenta de l’Associació Catalana de Recur-
sos Assistencials, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 
24 de desembre (tram. 353-00032/11)

Compareixença d’Oriol Illa, president de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 
del 24 de desembre (tram. 353-00033/11)

Compareixença de Júlia Montserrat, economista, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, apro-
vat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (tram. 353-00034/11)

Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre 
(tram. 353-00035/11)

Compareixença de Lluïsa Moret, presidenta de la Comissió de Benestar Social 
de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (tram. 353-00036/11)

Compareixença d’una representació de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre 
(tram. 353-00037/11)

Compareixença d’una representació de les sectorials dels professionals del sector 
de la dependència de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, apro-
vat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (tram. 353-00038/11)

Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (tram. 
353-00039/11)

Compareixença d’una representació de les sectorials dels professionals del sector 
de la dependència de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de 
llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, apro-
vat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (tram. 353-00040/11)

Compareixença de Joan Ramon Ruiz i Nogueras, director de l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials, amb relació a la Proposició de llei de modificació del 
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, del 24 de desembre (tram. 353-00041/11)

Compareixença de Carmela Fortuny i Camarena, exdirectora de l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials, amb relació a la Proposició de llei de modificació del 
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, del 24 de desembre (tram. 353-00042/11)

Compareixença de Carolina Homar, experta i exdirectora de l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials, amb relació a la Proposició de llei de modificació del 
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, del 24 de desembre (tram. 353-00043/11)

Compareixença de Manuel Aguilar Hendrickson, del Departament de Treball 
Social de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (tram. 353-00044/11)
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Compareixença de Teresa Crespo, presidenta de la Federació d’Entitats Catala-
nes d’Acció Social, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 
del 24 de desembre (tram. 353-00045/11)

Compareixença de David Casado, analista de l’Institut Català d’Avaluació de Po-
lítiques Públiques, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 
del 24 de desembre (tram. 353-00046/11)

Compareixença de Toni Vilà, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre 
(tram. 353-00047/11)

Compareixença de José Manuel Ramírez, director de l’Associació de Directors 
i Gerents de Serveis Socials, amb relació a la Proposició de llei de modificació del 
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, del 24 de desembre (tram. 353-00048/11)

Compareixença de Núria Carreras i Comes, degana del Col·legi Oficial de Tre-
ball Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, del 24 de desembre (tram. 353-00049/11)

Compareixença de Maria Rosa Monreal, presidenta del Col·legi d’Educadores i 
Educadors Socials de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret le-
gislatiu 3/2002, del 24 de desembre (tram. 353-00050/11)

Compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre 
(tram. 353-00051/11)

Compareixença d’una representació de la Plataforma de la Gent Gran amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (tram. 
353-00052/11)

Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Gent 
Gran de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 
del 24 de desembre (tram. 353-00053/11)

Compareixença d’una representació de la Plataforma de Professionals Nosaltres 
No Callem amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de 
desembre (tram. 353-00054/11)

Compareixença d’una representació de l’Associació de Centres d’Atenció a la 
Dependència de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació del 
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, del 24 de desembre (tram. 353-00055/11)

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Entitats de Salut 
amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre 
(tram. 353-00056/11)

Compareixença d’una representació de la Unió Catalana d’Hospitals amb relació 
a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (tram. 353-
00057/11)

Compareixença d’una representació del Consorci de Salut Social de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances 
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públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre 
(tram. 353-00058/11)

Compareixença de Gregorio Rodríguez Cabrero, catedràtic de la Universitat 
d’Alcalá de Henares, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 
del 24 de desembre (tram. 353-00059/11)

Compareixença d’una representació del comitè d’experts per a la redacció del 
document de bases de l’Avantprojecte de la llei catalana d’autonomia personal amb 
relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre 
(tram. 353-00061/11)

Compareixença de Montserrat Falguera, presidenta de la Federació d’Entitats 
d’Assistència a la Tercera Edat, amb relació a la Proposició de llei de modificació del 
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, del 24 de desembre (tram. 353-00062/11)

Compareixença de Pau Marí-Klose, professor de sociologia de la Universitat de 
Saragossa, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de 
desembre (tram. 353-00063/11)

Compareixença d’Anna Fornós, directora assistencial de l’Associació de la Parà-
lisi Cerebral, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 
de desembre (tram. 353-00064/11)

Compareixença de Pere Marquès, en representació de l’Hospital Sant Joan de Déu, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre 
(tram. 353-00065/11)

Compareixença de Mercè Boada, experta en dependència cognitiva per demència, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre 
(tram. 353-00066/11)

Compareixença de Jaume Padrós, metge geriatre i expert en centres sociosanita-
ris, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre 
(tram. 353-00067/11)

Compareixença de Teresa Ramírez Rofastes, experta en dependència i capacitats 
cognitives, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de 
desembre (tram. 353-00068/11)

Organitzacions i grups socials que han fet aportacions per escrit
Aportació escrita d’Antonio Centeno, en representació del Fòrum de Vida Inde-

pendent, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de 
desembre (tram. 343-00007/11)

Aportació escrita d’Andrés Rueda, en representació de l’Associació Professional 
Catalana de Directors i Directores de Centres i Serveis d’Atenció a la Dependència, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre 
(tram. 343-00009/11)

Aportació escrita de Jordi Tudela, expert i exdirector del Programa per a l’im-
puls i ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones 
amb dependències (ProDep), amb relació a la Proposició de llei de modificació del 
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text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, del 24 de desembre (tram. 343-00010/11)

Aportació escrita de Vicente Botella, en representació de la Unió de Petites i 
Mitjanes Residències, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, del 24 de desembre (tram. 343-00012/11)

Aportació escrita de Lluís Bou, president de Geriàtrics Catalans, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (tram. 343-
00013/11)

Aportació escrita de Cinta Pascual, presidenta de l’Associació Catalana de Re-
cursos Assistencials, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 
del 24 de desembre (tram. 343-00014/11)

Aportació escrita d’Oriol Illa, president de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 
del 24 de desembre (tram. 343-00015/11)

Aportació escrita d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre 
(tram. 343-00017/11)

Aportació escrita de Lluïsa Moret, presidenta de la Comissió de Benestar Social 
de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (tram. 343-00018/11)

Aportació escrita d’una representació de la Unió General de Treballadors amb 
relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre 
(tram. 343-00021/11)

Aportació escrita d’una representació de les sectorials dels professionals del sec-
tor de la dependència de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició 
de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (tram. 343-00022/11)

Aportació escrita de Joan Ramon Ruiz i Nogueras, director de l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials, amb relació a la Proposició de llei de modificació del 
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, del 24 de desembre (tram. 343-00023/11)

Aportació escrita de Toni Vilà, professor de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre 
(tram. 343-00029/11)

Aportació escrita d’una representació de la Federació d’Associacions de Gent 
Gran de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 
del 24 de desembre (tram. 343-00035/11)

Aportació escrita d’una representació de la Plataforma de Professionals Nosal-
tres No Callem amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 
24 de desembre (tram. 343-00036/11)

Aportació escrita d’una representació de la Unió Catalana d’Hospitals amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (tram. 
343-00039/11)
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Aportació escrita d’una representació del Consorci de Salut Social de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre 
(tram. 343-00040/11)

Aportació escrita de Gregorio Rodríguez Cabrero, catedràtic de la Universitat 
d’Alcalá de Henares, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 
del 24 de desembre (tram. 343-00041/11)

Aportació escrita de Montserrat Falguera, presidenta de la Federació d’Entitats 
d’Assistència a la Tercera Edat, amb relació a la Proposició de llei de modificació del 
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, del 24 de desembre (tram. 343-00043/11)

Aportació escrita d’Anna Fornós, directora assistencial de l’Associació de la Pa-
ràlisi Cerebral, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 
24 de desembre (tram. 343-00045/11)

Aportació escrita de Jaume Padrós, metge geriatre i expert en centres sociosa-
nitaris, amb relació a la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de 
desembre (tram. 343-00048/11)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: 15 dies hàbils (del 16.06.2016 al 07.07.2016).
Finiment del termini: 08.07.2016; 12:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la contractació de falsos autònoms
250-00398/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29710; 29907).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la protecció de les oliveres a les Terres 
de l’Ebre
250-00399/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 29711).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’Institut de Diagnòstic per la Imatge
250-00400/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 29712).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el projecte BCN World
250-00401/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 29713).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el projecte BCN World
250-00402/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 29714).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la contractació de serveis 
d’assessorament jurídic pels centres sanitaris
250-00403/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29715; 29908).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’educació financera a les escoles
250-00404/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29716; 29909).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la formació professional
250-00405/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29717; 29910).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’estació de tren de Bellvitge, a l’Hospitalet 
de Llobregat
250-00406/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 29911).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el programa «Educació financera a les 
escoles de Catalunya»
250-00407/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29718; 29912).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els psicòlegs clínics
250-00409/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 29719).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’adequació del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya a les conclusions de l’Informe de fiscalització 4/2015 de 
la Sindicatura de Comptes
250-00410/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29720; 29913).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la carretera L-702 al pas per Puigverd de 
Lleida
250-00411/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29721; 29914).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la carretera B-500
250-00412/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29722; 29915).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el mecenatge cultural
250-00413/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29723; 29916).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la revisió de la concessió d’ajuts per als 
menjadors escolars
250-00414/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29724; 29917).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’autorització legal per a caçar espècies 
animals no autòctones que han esdevingut plagues
250-00415/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29725; 29918).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la creació d’un pla de desenvolupament 
de les infraestructures i dels serveis dels polígons industrials de 
Castellar del Vallès
250-00416/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29726; 29919).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un edifici per a l’Escola 
Ernest Lluch de l’Hospitalet de Llobregat
250-00417/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29727; 29920).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un edifici per a l’Escola 
Paco Candel de l’Hospitalet de Llobregat
250-00418/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29728; 29921).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut escola a 
Gavà
250-00419/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29729; 29922).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’una escola oficial d’idiomes 
a Gavà
250-00420/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29730; 29923).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la creació d’una prestació social per a 
persones amb malaltia mental i situació de vulnerabilitat social
250-00421/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29731; 29924).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’una casal per a la gent gran 
al barri del Pedró de Cornellà
250-00422/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29732; 29925).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les funcions de l’oficina temporal dels 
Mossos d’Esquadra a Aitona
250-00423/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29733; 29926).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la platja de Pals
250-00424/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29734; 29927).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la formació professional dual
250-00425/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 29735).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’increment del pressupost del programa 
Salut i Escola
250-00426/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29736; 29928).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la transparència en el sistema sanitari
250-00427/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29737; 29929).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la transparència i el control ètic en el 
sistema sanitari
250-00428/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29738; 29930).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la precarietat laboral en el sistema 
sanitari
250-00429/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29739; 29931).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la personalitat jurídica i el pressupost 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
250-00430/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29740; 29932).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la gestió i el pressupost de l’atenció 
primària i comunitària
250-00431/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29741; 29933).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el canvi de nom i la rectificació de la 
menció registral del sexe dels menors transsexuals en el Registre 
Civil
250-00432/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 29934).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la situació dels treballadors de BIC 
Graphic
250-00433/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29742; 29935).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el sector coniller
250-00434/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 29743).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el finançament del Consorci Sanitari de 
Terrassa
250-00435/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29744; 29936).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’Escola Els Aigüerols, de Santa 
Perpètua de Mogoda
250-00436/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29745; 29937).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a les 
comarques de Lleida i sobre la defensa de l’educació pública
250-00437/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29746; 29938).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els plans de desenvolupament local
250-00438/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 29747).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el projecte d’obres de prolongació de la 
C-32
250-00439/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29748; 29939).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les mesures per a la població mal 
allotjada
250-00440/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29749; 29940).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el dret de l’infant a la llibertat de religió
250-00441/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29750; 29941).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el plurilingüisme
250-00442/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 29751).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la seu judicial de Tortosa
250-00443/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29752; 29942).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la creació del Registre de parelles de fet
250-00444/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29753; 29943).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les mesures per a reduir els riscos en 
les exploracions radiològiques
250-00445/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29754; 29944).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el soterrament de les vies al pas per 
Sant Feliu de Llobregat
250-00446/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29755; 29945).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 11/2014, per 
a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
250-00447/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 29756).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la restitució de la reducció de dues 
hores lectives als docents més grans de cinquanta-cinc anys
250-00448/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29757; 29946).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la prevenció del suïcidi entre els joves
250-00449/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 29758).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el deute pendent amb l’Ajuntament de 
Figaró-Montmany
250-00450/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29759; 29947).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la protecció de la platja Llarga de 
Vilanova i la Geltrú
250-00451/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29761; 29948).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el Protocol d’Istanbul
250-00452/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 29760).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.06.2016; 12:00 h.

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, 
del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets 
i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o 
violència durant la guerra civil i la dictadura
270-00002/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS (reg. 29898; 30218).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 14.06.2016 al 16.06.2016).
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de 
juny, del règim electoral general
270-00003/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP JS (reg. 29899; 29904).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.06.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS (reg. 30217).
Pròrroga: 1 dia hàbil;  última.
Finiment del termini: 15.06.2016; 12:00 h.
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Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa 
a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
270-00004/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP JS (reg. 29900; 30219).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 17.06.2016 al 23.06.2016).
Finiment del termini: 27.06.2016; 12:00 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les condicions 
laborals dels docents
302-00052/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 29783 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, María José García Cuevas, diputada del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent 
a la Interpel·lació al Govern sobre les condicions laborals dels docents (tram. 300-
00061/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Garantizar y fomentar la independencia, motivación y reconocimiento de los 

docentes, para que puedan realizar su función con excelencia.
2. Convocar oposiciones de acceso a los cuerpos de docentes antes de junio 2017, 

con el número de plazas suficiente para que, tanto en Primaria como en Secundaria, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial (EOI i Artes Plásticas): 

a. Los ratios máximos no superen los niveles anteriores a 2012 en el curso 
2016/17.

b. El porcentaje de interinidad no sea superior al 5% en 2018.
3. Derogar el Decreto de Plantillas y Provisión de Plazas Docentes.
4. Devolver, antes de finalizar el año 2016, la totalidad de los adeudos pendientes 

de la paga extraordinaria de 2012 a los todos docentes catalanes, como al resto de 
empleados públicos de la Generalitat.

5. Establecer en tres meses un calendario para el retorno de las pagas extraordi-
narias de 2013 y 2014 a todos los docentes catalanes, como al resto de empleados 
públicos de la Generalitat.

6. Garantizar a los docentes mayores de 55 años la posibilidad de reducir en dos 
horas lectivas su carga horaria, dedicando estas 2 horas a otras actividades, derecho 
que se estableció en el acuerdo de condiciones laborales del 2005, suspendido por 
diversos acuerdos de gobierno.

7. Garantizar el pago del sueldo correspondiente al mes de julio 2016 a los do-
centes sustitutos, derecho se estableció en el acuerdo de condiciones laborales del 
2005, suspendido por diversos acuerdos de gobierno.
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8. Adoptar las medidas necesarias para que, el curso 2016/17, el cuerpo de do-
centes de secundaria recupere las 18 horas lectivas y las 24 de permanencia, y el 
cuerpo de docentes de primaria las 23 horas lectivas y 30 de permanencia.

9. Garantizar desde el inicio del curso 2016/17 la cobertura de bajas de personal 
docente desde el primer día.

10. Adoptar las medidas pertinentes para que los cuerpos docentes recuperen, 
como el resto de empleados públicos de la Generalitat, antes de finalizar el 2017, el 
resto de los derechos laborales anteriores a 2012, y que el Govern de la Generalitat 
les ha ido recortando a lo largo de estos años.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, María José García Cuevas, diputada, GP PPC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
per a la gent gran
302-00053/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 29844 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent moció, subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques per a la gent gran (tram. 300-00058/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar, abans de la finalització de l’any 2016, un Projecte de Llei de la Gent 

Gran de Catalunya.
2. Establir, en els propers sis mesos, un sistema més àgil i transparent en la tra-

mitació administrativa dels expedients de dependència que permeti al dependent 
que té dret a una prestació saber el termini en el qual començarà a rebre-la.

3. Deixar sense efecte l’Ordre BSF/339/2014, de 19 de novembre, de modificació 
de l’Ordre ASC/433/2007, de 23 de novembre, per la qual s’estableixen els criteris 
per determinar l’import de les prestacions econòmiques del Sistema per a l’Autono-
mia i l’Atenció a la Dependència (SAAD) en l’àmbit territorial de Catalunya, i recu-
perar la garantia d’accés a les prestacions econòmiques vinculades al servei d’aten-
ció residencial (PEVS) per totes aquelles persones en situació de dependència quan 
tècnicament es valora convenient tal i com preveu la llei 39/2006 de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a la dependència i la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de 
Serveis Socials de Catalunya.

4. Establir un calendari per a l’ocupació de les actuals places de residència i cen-
tre de dia públiques i concertades existents a l’actualitat, amb l’objectiu de disminuir 
les llistes d’espera actuals.

5. Publicar, en el termini de 3 mesos, mitjançant el web de la Conselleria de Tre-
ball, Benestar Social i Famílies, el temps d’espera previst per accedir a les places de 
residència i centre de dia, desglossat per cadascun dels centres i el territori al qual 
pertanyen. Tanmateix, i utilitzant la mateixa via, el Govern es compromet a publicar 
de manera mensual les dades sobre revaloracions de les PIAS, tant de sol·licituds de 
revisió demandes com del canvi de grau de dependència resultant.

6. Promoure, abans del 31 de desembre de 2016, la signatura del Pacte Nacional 
per a la Seguretat de les Persones Grans. L’abordatge de les problemàtiques de segu-
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retat de les persones grans requereix sumar tots els esforços i recursos disponibles, 
tant els que són a l’abast dels poders públics com de la resta de societat i entitats 
públiques i privades.

7. Dur a terme, durant el primer semestre de 2017, campanyes de sensibilitza-
ció i prevenció a través de polítiques educatives destinades a infants i joves, donant 
formació des del Departament d’Ensenyament al professorat, per impulsar mesures 
que donin a conèixer als alumnes què és l’envelliment i les seves conseqüències i 
per potenciar el bon tracte i el reconeixement de les persones grans i el seu rol so-
cial i familiar.

8. Promoure, durant el segon semestre de l’any 2016, campanyes, a través dels 
mitjans de comunicació i també amb mitjans propis, per a la promoció del respecte 
i dels valors vers les persones d’edat avançada i la prevenció dels maltractaments a 
persones grans, dirigida al conjunt de la població, que indiqui què són els maltracta-
ments a persones grans, les seves conseqüències, com evitar-los, i els recursos exis-
tents en cas de produir-se.

9. Destinar els recursos necessaris per a l’elaboració de serveis especialitzats en 
l’atenció a les víctimes de maltractaments i la seva protecció com: 

a. Destinar indemnitzacions, ajuts i prestacions econòmiques específiques per 
a les persones grans maltractades per a facilitar la recuperació d’aquestes persones 
que requereixin tractament mèdic, quirúrgic o psicològic o un lloc per viure.

b. La creació, abans de finals d’any, d’un telèfon de consulta o servei especialit-
zat perquè les persones grans maltractades puguin rebre el suport i l’assessorament 
de professionals formats.

c. L’elaboració d’un pla de formació específica i continuada per als professionals 
de suport per detectar, avaluar i intervenir en els casos de maltractaments.

d. La creació, durant l’any 2017, d’oficines d’atenció a les persones grans mal-
tractades.

10. Destinar, abans de desembre de 2016, un 5% dels habitatges buits cedits per 
les entitats financeres a la Generalitat de Catalunya a persones grans que hagin patit 
maltractament i que necessitin canviar de domicili per tal de garantir la seva segu-
retat.

11. Crear programes específics destinats als maltractadors/es de persones grans 
per tal de tractar les patologies mentals com els trastorns de la conducta, addici-
ons, etc.

12. Posar en marxa una taula de coordinació de professionals, tal i com marca 
el Pla Integral de Seguretat de les persones Grans 2015-2018 dels serveis socials, 
salut, cossos de seguretat, jutjats, i tots aquells agents implicats per tal de definir les 
estratègies a seguir en casos de maltractaments.

13. Canviar la normativa vigent per crear un règim sancionador com a mesura 
coercitiva per poder aturar les situacions de maltractament, especialment en els ca-
sos de les persones vulnerables.

14. Disposar d’una xarxa d’habitatge públic destinat persones grans que per mo-
tius de manca de mobilitat no poden sortir al carrer en cas de viure en comunitats 
de veïns on estructuralment sigui impossible la instal·lació d’ascensors o en els que 
no es pugui garantir.

15. Implementar un carnet vàlid per a tots els transports públics de Catalunya 
que permeti unificar les actuals targetes socials, abonaments o descomptes existents 
per a la gent gran.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el món local
302-00054/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 29845 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Eva Martínez Morales, diputada del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre el món local (tram. 300-00059/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Fer el reconeixement de les subvencions atorgades l’any 2016 i d’exercicis an-

teriors per actuació ordinària o inversió per tal de reconèixer el deute real que té la 
Generalitat de Catalunya amb les entitats locals.

2. Elaborar i presentar en seu parlamentària, en el termini màxim de 2 mesos, 
un calendari de pagament als ajuntaments, establint un pla per cada entitat local on 
es reconegui el deute per ambdues parts, i procedir a la seva liquidació durant els 
exercicis 2016-2017.

3. Publicar trimestralment a la web de Transparència de la Generalitat de Catalu-
nya el deute reconegut per cada municipi amb el detall per concepte i any del deute.

4. Elaborar i presentar abans de dos mesos un calendari de noves convocatòries 
per activar els diferents instruments de cooperació local com la Llei 2/2004, de  
4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció es-
pecial, i la Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions 
amb dèficits urbanístics, així com a coordinar les actuacions derivades amb altres 
administracions supramunicipals, a incloure als pressupostos per al 2017.

5. Ampliar, en el pressupost per al 2017, les dotacions econòmiques per incre-
mentar el Fons de Cooperació Comarcal i Local un 20% respecte al pressupost ini-
cial de 2015.

6. En el pressupost per al 2017, crear i regular un nou fons per a la Inversió Local 
que substitueixi el PUOSC, amb una dotació mínima de 500 milions d’euros.

7. En el pressupost per al 2017, autoritzar les transferències necessàries per tal de 
crear un fons extraordinari per recolzar les accions de foment de l’ocupació i activa-
ció econòmica que realitzen els ajuntaments.

8. Acomplir i reduir els terminis dels expedients que tramita la Generalitat de 
Catalunya a petició de les entitats locals, com informes tècnics dels diferents De-
partaments.

9. Establir un pla de col·laboració amb el govern de l’Estat, entitats municipalis-
tes i professionals per impulsar mesures que garanteixin la seguretat jurídica i bona 
gestió econòmica dels ajuntaments, facilitant alternatives a la falta de personal fun-
cionari habilitat estatal.

10. Acordar amb el Govern de l’Estat la modificació de la regla de la despesa als 
efectes d’aplicació de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupos-
tària i Sostenibilitat Financera per tal que l’estalvi obtingut per les entitats locals en 
exercicis anteriors es pugui destinar a la prestació de serveis als ciutadans, a exercir 
les competències clau per assegurar el seu benestar i a activar l’economia per gene-
rar inversió i ocupació.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Eva Martínez Morales, diputada, GP SOC 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva inacció 
davant la situació d’emergència social
302-00055/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 30018 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 158 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre la seva inacció da-
vant la situació d’emergència social (tram. 300-00060/11).

Moción
Los ciudadanos de Cataluña están sufriendo una situación de emergencia social 

extrema, especialmente agravada por la crisis económica que estamos sufriendo. 
Así, en Cataluña, las condiciones de servicios tan básicos como la sanidad pública, 
los servicios de atención a la dependencia y situaciones de discapacidad son defi-
cientes y su gestión en muchas ocasiones, como ha denunciado el propio Síndic de 
Greuges, es opaca, lenta, tardía y arbitraria. Además, la dificultad en el acceso a 
necesidades como una vivienda digna y los suministros básicos (agua, gas y elec-
tricidad) es el azote de un número elevado de familias catalanas. Asimismo, la ac-
tual situación económica muestra un elevado coste en dinero y en tiempo para las 
familias que desean llevar a cabo una adecuada crianza y educación de sus hijos. 
Ello ha comportado un incremento de las desigualdades sociales especialmente gra-
ve para aquellas familias monoparentales y aún más grave en aquellas compuestas 
por mujeres. También es alarmante el grado de maltratos a menores detectados y el 
creciente nivel de conductas discriminatorias por razón del sexo, el origen étnico o 
geográfico, la ideología política, las meras preferencias personales o la lengua em-
pleada.

Estas situaciones son injustificables. Especialmente si se tiene en cuenta la fuerte 
presión fiscal que sufren los ciudadanos de Cataluña, principalmente los pertene-
cientes a la clase media.

El Govern de la Generalitat tiene plenas competencias, especialmente en materia 
de sanidad y servicios sociales, para adoptar mecanismos normativos y ejecutivos 
que, con efectividad, den soluciones inmediatas y satisfactorias a las necesidades so-
ciales más básicas de los ciudadanos, dando así un buen y responsable uso a los tri-
butos con los que la ciudadanía contribuye. Esto último no es un deseo. Es el deber 
constitucional y estatutario del Govern de la Generalitat y el mandato democrático 
de los ciudadanos al Parlament de Cataluña.

Los sucesivos Governs de la Generalitat de los últimos años han olvidado y 
desatendido el alcance e impacto de los graves problemas sociales que azotan a los 
ciudadanos de Cataluña. Así, en vez de impulsar y establecer mecanismos legales y 
efectivos que den soluciones inmediatas y satisfactorias a las necesidades más bási-
cas de los ciudadanos han optado por aplicar políticas de recortes presupuestarios y 
adoptar mecanismos escasos, formalistas, confrontistas y poco prácticos para reme-
diar estos problemas. En definitiva, han aparcado las auténticas necesidades de los 
ciudadanos, olvidándose especialmente de los que más sufren.

Por todo ello y reconociendo el deber del Parlament de Cataluña de representar 
al conjunto de los ciudadanos de Cataluña y de ejercer su potestad legislativa de la 
manera más leal y efectiva posible ante los graves problemas sociales de los ciuda-
danos de Cataluña, el Parlament de Cataluña insta al Govern a: 

1. A ejercer sus potestades reglamentarias, ejecutivas y su iniciativa legislativa 
de una manera leal, conforme al Estatut de Cataluña, la Constitución Española y la 
normativa comunitaria a los efectos de evitar la confrontación entre los ciudadanos 
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de España, adoptando mecanismos que les protejan mejor en situaciones adversas y 
desfavorables y asegurando así una mayor eficacia a su acción de gobierno.

2. Reformar la Administración para que su estructura y funcionamiento sea más 
eficiente, transparente y con mayor vocación de servicio de calidad a los ciudada-
nos. Concretamente: 

a) Adelgazar la Administración de organismos y entes superfluos dedicando los 
recursos hasta el momento destinados a los mismos a las necesidades de los ciuda-
danos.

b) Nombrar en todos los organismos y entes públicos a personas que se hayan 
destacado por su trayectoria profesional en el sector público o privado por su capa-
cidad para liderar, aportar conocimientos específicos a su gestión y que cuenten con 
un amplio apoyo en torno a su elección.

c) Establecer un sistema de retribuciones para todos los cargos públicos que ase-
gure que todos son retribuidos equivalentemente a las responsabilidades que desem-
peñan y en función de la calidad efectiva de los servicios prestados a los ciudadanos.

3. Dar inmediata prioridad a los problemas sociales más urgentes de los ciuda-
danos de una manera efectiva y leal. Concretamente: 

a) Determinar en colaboración con el resto de Administraciones Públicas y las 
empresas suministradoras el número de familias en estado o riesgo de exclusión 
social o pobreza que no les permita razonablemente hacer frente regularmente a 
los pagos periódicos de los suministros básicos (agua, gas y electricidad) y adoptar 
las medidas asistenciales más adecuadas tendentes a evitar la interrupción de los 
suministros básicos como el agua, el gas y la electricidad, procediendo de manera 
urgente.

b) Proceder de manera urgente a dotar con más recursos y a utilizar o permitir 
la utilización del Fondo de atención solidaria de suministro básicos, reintegrando 
inmediatamente los costes de las administraciones locales que hubieran asumido 
hasta el momento de manera anticipada con el fin de ayudar a las familias que no 
pudieran cumplir regularmente los compromisos de pago necesarios para el sumi-
nistro de agua, electricidad o gas.

c) Establecer y aplicar medidas fiscales y no fiscales que favorezcan e incentiven 
la formalización de alquileres sociales y asequibles.

4. Incrementar la transparencia y eficiencia en la prestación de servicios esencia-
les para los ciudadanos como los sanitarios, sociosanitarios y relativos a la situación 
de dependencia. Concretamente: 

a) Hacer públicas las listas de espera existentes en cada momento para la presta-
ción de servicios sanitarios, sociosanitarios y relativos a la situación de dependen-
cia, para así permitir su evaluación de manera objetiva e imparcial por todos los 
implicados, particulares y administraciones.

b) Adoptar y publicar los criterios de priorización en la elaboración y modifica-
ción de la listas de espera.

c) Informar en todo momento a los ciudadanos de su situación ordinal en la lista 
de espera correspondiente.

d) Establecer y aplicar criterios de coordinación eficiente como registros únicos 
de disponibilidad asistencial que permitan reducir los tiempos medios de espera.

e) Declarar que la situación de las listas de espera no puede suponer en ningún 
caso la denegación de servicios a los ciudadanos solicitantes.

f) Actualizar la cartera de servicios sociales, cuya última actualización data de 
2011, a los efectos de que la misma dé íntegra y adecuada cobertura a las necesida-
des de los ciudadanos, especialmente los más desfavorecidos.

5. Establecer y aplicar una política integral transversal de atención a los menores 
de edad que ponga especial énfasis en revertir las desigualdades sociales que estos 
sufren. Concretamente: 
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a) Establecer y aplicar medidas públicas como los sistemas de préstamos de li-
bros de textos que faciliten el acceso gratuito o al menor coste posible a una educa-
ción obligatoria calidad y equitativa.

b) Establecer incentivos a las políticas conciliación entre la vida laboral y fami-
liar como las jornadas laborales intensivas que faciliten un mayor tiempo disponible 
para el cuidado de los menores.

c) Establecer y aplicar criterios de coordinación por parte del personal docente a 
efectos de racionalizar el tiempo dedicado a los deberes por los niños.

d) Establecer y aplicar medidas de prevención, detección y tratamiento ante si-
tuaciones de maltrato a menores en el ámbito educativo como la aplicación efectiva 
de los deberes de notificación por parte del personal de los centros educativos, la 
atención psicológica específica o el tutor especialista en menores con necesidades 
educativas especiales.

Palacio del Parlamento, 9 de junio de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP C’s

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el projecte VISC+
302-00056/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 30024 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre el projecte VISC+ (tram. 300-00062/11).

Moció
El Parlament de Catalunya demana al Govern de la Generalitat: 
1. Aturar definitivament el projecte de mercantilització de les dades del sistema 

sanitari anomenat VISC+ així com qualsevol mecanisme relacionat amb el mateix i 
la cessió de dades sanitàries que ja ha endegat l’Aquas.

2. Promoure un programa de gestió del Big Data sanitari dels centres inclosos 
al Siscat: 

a) De gestió exclusivament pública, liderada per l’Aquas, assegurant que en cap 
cas les dades d’aquest Big Data sanitari seran cedides ni venudes a empreses priva-
des ni utilitzades amb finalitats comercials.

b) Limitant el seu ús en recerca només als centres acreditats pel CERCA i a pro-
jectes que superin el filtre d’un comitè ètic d’investigació clínica (un CEIC) indepen-
dent i creats per a aquesta funció. Aquest CEIC basarà la seva avaluació en criteris 
públics i publicats prèviament per acotar l’ús d’aquestes dades a projectes de recer-
ca que permetin millorar la qualitat de l’assistència sanitària per a la ciutadania i la 
qualitat de la gestió del propi sistema públic, i per evitar qualsevol tipus de conflicte 
d’interessos amb els equips o els objectius de la recerca.

c) Els títols, autors (i institució a la que pertanyen), fonts de finançament, objec-
tius, mètodes i població analitzada en cada projecte es posaran a l’accés del públic 
que els vulgui consultar, en un registre públic ad hoc. Els investigadors hauran de 
publicar en aquest registre un resum dels resultats de l’estudi no més tard de sis me-
sos després de la seva finalització.

3. Garantir que, en tots els casos, les dades que proporcionarà el programa seran 
anonimitzades i amb un sistema amb garanties de seguretat: 
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a) Seran les dades de tots el centres Siscat, centralitzats en aquest únic programa 
de Big Data sanitari, que s’ha de convertir també en la única via de sortida possible 
de dades del sistema.

b) També aquest procés d’anonimització serà fet des de la gestió pública i serà un 
procés auditat constantment amb filtres de control a diversos nivells i moments de la 
gestió i ús d’aquestes dades personals, com a mínim en l’anonimització, transmissió, 
tractament, emmagatzematge i eliminació.

c) Es realitzarà un informe rigorós d’avaluació de riscos i de mesures de segure-
tat a prendre, preveient també riscos futuribles, així com un informe d’avaluació de 
l’impacte sobre la privacitat que pot comportar aquest projecte.

4. Encarregar a l’Aquas la responsabilitat de les eines i procediments de control 
i de transparència relacionats amb aquest projecte.

5. Garantir el dret de tots els usuaris i usuàries del sistema sanitari a que les seves 
dades no formin part d’aquest Big Data sanitari, així com una campanya informati-
va per a donar a conèixer a tots els usuaris i usuàries la forma d’exercir aquest dret.

6. Aprovar la reglamentació pertinent, dins l’any 2016, que prevegi sancions per 
a l’equip o centre CERCA que incompleixi amb els elements de gestió i tractament 
segur de les dades i/o amb els principis ètics assumits, així com per als centres sani-
taris del Siscat que permetin l’ús de les seves dades sanitàries fora d’aquest sistema 
públic de gestió del Big Data sanitari català.

7. Elaborar i lliurar als grups parlamentaris, en el termini màxim d’un mes, una 
memòria econòmica del cost previst del projecte, així com de la via i calendari per 
la qual el Govern preveu costejar-lo.

8. Per a debatre i validar els detalls i aspectes de debat ètic i d’utilitat social 
d’aquest projecte, especialment en tot allò referent a les garanties necessàries per al 
tractament de dades que, d’origen, són personals, i quant a quin tipus d’utilitat es 
considera acceptable per a aquest tipus de dades, es realitzarà en el termini màxim 
d’un mes la jornada participativa i oberta amb els professionals i agents implicats 
sobre el Big Data a Catalunya aprovada a la moció 150/X.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada GP CSP
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4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’una diputada
234-00095/11

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE L’ESTATUT DELS DIPUTATS

Al Ple del Parlament
La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió tinguda el dia 8 de juny de 

2016, ha acordat d’establir el dictamen següent: 
Una vegada examinades les noves dades declarades per la diputada Meritxell Roi-

gé i Pedrola relatives a la professió que exerceix i als càrrecs públics que ocupa (reg. 
28333), d’acord amb l’article 19.2 del Reglament i la legislació aplicable, la Comissió, 
en compliment del que disposa l’article 18.2 del Reglament, proposa al Ple la situa-
ció de compatibilitat de la diputada Meritxell Roigé i Pedrola (tram. 234-00095/11).

Palau del Parlament, 8 de juny de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Maria Senserrich i Guitart; el president 

de la Comissió, Jorge Soler González

4.53. Sessions informatives i compareixences

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

Compareixença de Guillem López Casasnovas, catedràtic d’economia 
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
353-00060/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de modificació 
del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret le-
gislatiu 3/2002, del 24 de desembre», el 10.06.2016.

Compareixença del director general de Política Financera, 
Assegurances i Tresor amb relació a la Proposició de llei de 
modificació del text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
357-00124/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de modificació 
del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret le-
gislatiu 3/2002, del 24 de desembre», el 10.06.2016.
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