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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
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Pròrroga del termini per a proposar compareixences 10
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dística de Catalunya, amb relació al 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
352-00393/11
Correcció d’errades de publicació (BOPC 156) 11

Proposta de compareixença de Jordi Argelaguet i Argemí, director del Centre d’Estu-
dis d’Opinió, amb relació al 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
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talunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’esta-
dística de Catalunya
352-00395/11
Correcció d’errades de publicació (BOPC 156) 12
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Proposta de compareixença d’Alberto Navarro Minguillón amb relació al 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
352-00396/11
Correcció d’errades de publicació (BOPC 156) 12

Proposta de compareixença de Jaume García Villar, professor d’economia de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei del Pla estadístic de Ca-
talunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’esta-
dística de Catalunya
352-00397/11
Correcció d’errades de publicació (BOPC 156) 12

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Grup de Treball d’Altes Capa-
citats del Col·legi Oficial de Psicologia i del Col·legi de Pedagogs de Catalunya da-
vant la Comissió de la Infància perquè expliqui el tractament que el Departament 
d’Ensenyament dóna als infants amb altes capacitats
356-00200/11
Sol·licitud 13

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

Compareixença d’una representació de la Federació Salut Mental Catalunya davant 
la Comissió de Salut per a informar sobre les actuacions en defensa de les perso-
nes amb problemàtiques de salut mental i llurs familiars
357-00134/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 13
Substanciació 13

Compareixença d’una representació d’AMMFEINA Salut Mental Catalunya davant la 
Comissió de Salut per a informar sobre les actuacions en defensa de les persones 
amb problemàtiques de salut mental i llurs familiars
357-00135/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 13
Substanciació 13

Compareixença d’una representació de la Plataforma per a la Defensa de l’Atenció 
Pública en Salut Mental a Catalunya davant la Comissió de Salut per a exposar els 
resultats d’un document elaborat per la Plataforma sobre la situació actual en l’àm-
bit de la salut mental
357-00136/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 14
Substanciació 14



Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització del 
paper reciclat en el Parlament i en 
els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990. 

Els documents publicats en el 
Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) són una 
reproducció fidel dels documents 
originals entrats al Registre.

La numeració del BOPC no està 
necessàriament vinculada a una 
sola data.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7798 
DL: B-20.066-1980

www.parlament.cat

www.parlament.cat


BOPC 161
20 de juny de 2016

1.10. Acords i resolucions 5 

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 182/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’acolliment en 
família aliena
250-00164/11

ADOPCIÓ

Comissió de la Infància, sessió 5, 14.06.2016, DSPC-C 154

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 14 de juny de 2016, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’acolliment en família aliena (tram. 
250-00164/11), 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) Desenvolupar, abans que s’acabi l’any 2016, un pla d’acció per a incrementar i 

potenciar el nombre de famílies acollidores a Catalunya.
b) Incrementar el nombre d’unitats convivencials d’acció educativa (UCAE).
c) Promocionar l’acolliment en família aliena, per tal que els infants menors de 

sis anys residents en centres en siguin desinternats.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2016
La secretària de la Comissió, Eva Martínez Morales; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Palau Vergés
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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 d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
200-00004/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP PPC (reg. 30345).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.06.2016; 12:00 h.

Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, 
de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les 
cooperatives
200-00008/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC (reg. 30053; 30220).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies hàbils (del 21.06.2016 al 
23.06.2016).
Finiment del termini: 27.06.2016; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les 
famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a 
càrrec menors de divuit anys
202-00018/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP PPC (reg. 30346).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.06.2016; 12:00 h.
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3.01.10. Propostes de normes de règim interior

Projecte de codi de conducta dels diputats i diputades del Parlament 
de Catalunya
221-00005/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC (reg. 30279).
Pròrroga: 10 dies hàbils (del 17.06.2016 a l’1.07.2016).
Finiment del termini: 04.07.2016; 12:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el trasllat del servei de rehabilitació del 
CAP Pubilla Casas, de l’Hospitalet de Llobregat
250-00361/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 29486 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 15.06.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 29486)

Esmena 1, GP JS (1)
D’addició del punt 1
1. Revisar i avaluar la decisió de traslladar el servei de rehabilitació del CAP 

Pubilla Casas tenint en compte les seves afectacions a la població de referència, així 
com a la qualitat del servei, amb la participació dels Ajuntaments d’Esplugues de 
Llobregat i de l’Hospitalet, i de les associacions de veïns o d’usuaris afectats.

Proposta de resolució sobre l’atenció primària i continuada a les 
Terres de l’Ebre
250-00386/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 29490 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 15.06.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 29490)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació de tot el punt 1
1. Continuar revertint totes les retallades realitzades a les Terres de l’Ebre a l’aten-

ció primària i continuada incrementant els recursos tenint en compte les necessitats 
assistencials i l’adequada distribució pressupostària.
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Proposta de resolució sobre la segona activitat de mossos 
d’esquadra, policies locals i bombers
250-00453/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 29762).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.06.2016 al 21.06.2016).
Finiment del termini: 22.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la transposició de la Directiva 
2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, sobre contractació 
pública, i de la Directiva 2014/23/UE del Parlament i del Consell, 
relativa a l’adjudicació de contractes de concessió
250-00454/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29763; 29949).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.06.2016 al 21.06.2016).
Finiment del termini: 22.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les fórmules de col·laboració amb el 
Govern d’Andorra per a canalitzar les ofertes de treball per mitjà del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
250-00456/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29764; 29950).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.06.2016 al 21.06.2016).
Finiment del termini: 22.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la llei electoral de Catalunya
250-00457/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 29765; 29978).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.06.2016 al 21.06.2016).
Finiment del termini: 22.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la transparència en les subvencions del 
Departament de la Presidència
250-00458/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 29766; 29979).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.06.2016 al 21.06.2016).
Finiment del termini: 22.06.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la transparència en les retribucions dels 
càrrecs públics
250-00459/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 29767; 29980).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.06.2016 al 21.06.2016).
Finiment del termini: 22.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la mort sobtada cardíaca
250-00460/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 29768).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.06.2016 al 21.06.2016).
Finiment del termini: 22.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la neteja del litoral amb embarcacions 
de neteja
250-00461/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29769; 29951).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.06.2016 al 21.06.2016).
Finiment del termini: 22.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la reconsideració de l’autorització de 
l’activitat extractiva de Malacara, a Estaràs
250-00462/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29770; 29952).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.06.2016 al 21.06.2016).
Finiment del termini: 22.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la supressió d’un grup de P3 de l’Escola 
Rosa Oriol, de Lliçà d’Amunt
250-00463/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 29771; 29953).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.06.2016 al 21.06.2016).
Finiment del termini: 22.06.2016; 12:00 h.
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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 (reg. 30300).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.06.2016 al 20.06.2016).
Finiment del termini: 21.06.2016; 12:00 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Frederic Udina i Abelló, director de 
l’Institut d’Estadística de Catalunya, amb relació al 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
352-00393/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 156)

Al BOPC 156, pàgina 106.

On hi diu:
«Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia 

i Hisenda, en la sessió 6, tinguda el 09.06.2016, DSPC-C 152.»

Hi ha de dir:
«Acord de sol·licitar aportacions per escrit adoptat per la Comissió d’Economia 

i Hisenda, en la sessió 6, tinguda el 09.06.2016, DSPC-C 152.»

Proposta de compareixença de Jordi Argelaguet i Argemí, director 
del Centre d’Estudis d’Opinió, amb relació al 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
352-00394/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 156)

Al BOPC 156, pàgina 106.

On hi diu:
«Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia 

i Hisenda, en la sessió 6, tinguda el 09.06.2016, DSPC-C 152.»

Hi ha de dir:
«Acord de sol·licitar aportacions per escrit adoptat per la Comissió d’Economia 

i Hisenda, en la sessió 6, tinguda el 09.06.2016, DSPC-C 152.»
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Proposta de compareixença d’una representació del Departament 
d’Estadística de la Universitat de Barcelona amb relació al 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
352-00395/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 156)

Al BOPC 156, pàgina 106.

On hi diu:
«Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia 

i Hisenda, en la sessió 6, tinguda el 09.06.2016, DSPC-C 152.»

Hi ha de dir:
«Acord de sol·licitar aportacions per escrit adoptat per la Comissió d’Economia 

i Hisenda, en la sessió 6, tinguda el 09.06.2016, DSPC-C 152.»

Proposta de compareixença d’Alberto Navarro Minguillón amb relació 
al 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
352-00396/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 156)

Al BOPC 156, pàgina 106.

On hi diu:
«Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia 

i Hisenda, en la sessió 6, tinguda el 09.06.2016, DSPC-C 152.»

Hi ha de dir:
«Acord de sol·licitar aportacions per escrit adoptat per la Comissió d’Economia 

i Hisenda, en la sessió 6, tinguda el 09.06.2016, DSPC-C 152.»

Proposta de compareixença de Jaume García Villar, professor 
d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al 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
352-00397/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 156)

Al BOPC 156, pàgina 107.

On hi diu:
«Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia 

i Hisenda, en la sessió 6, tinguda el 09.06.2016, DSPC-C 152.»

Hi ha de dir:
«Acord de sol·licitar aportacions per escrit adoptat per la Comissió d’Economia 

i Hisenda, en la sessió 6, tinguda el 09.06.2016, DSPC-C 152.»
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Grup de Treball 
d’Altes Capacitats del Col·legi Oficial de Psicologia i del Col·legi de 
Pedagogs de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè 
expliqui el tractament que el Departament d’Ensenyament dóna als 
infants amb altes capacitats
356-00200/11

SOL·LICITUD

Presentació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s (reg. 28477).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 14.06.2016.

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

Compareixença d’una representació de la Federació Salut Mental 
Catalunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre les 
actuacions en defensa de les persones amb problemàtiques de salut 
mental i llurs familiars
357-00134/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 9, tinguda el 15.06.2016, DSPC-C 155.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió de Salut, tinguda el 15.06.2016, 
DSPC-C 155.

Compareixença d’una representació d’AMMFEINA Salut Mental 
Catalunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre les 
actuacions en defensa de les persones amb problemàtiques de salut 
mental i llurs familiars
357-00135/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 9, tinguda el 15.06.2016, DSPC-C 155.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió de Salut, tinguda el 15.06.2016, 
DSPC-C 155.



BOPC 161
20 de juny de 2016
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Compareixença d’una representació de la Plataforma per a la 
Defensa de l’Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya davant la 
Comissió de Salut per a exposar els resultats d’un document elaborat 
per la Plataforma sobre la situació actual en l’àmbit de la salut 
mental
357-00136/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 9, tinguda el 15.06.2016, DSPC-C 155.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió de Salut, tinguda el 15.06.2016, 
DSPC-C 155.
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