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Sol·licitud de compareixença de Francesc Poch, director de l’Agència Catalana de 
la Joventut, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè expliqui els eixos 
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a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
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Compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions de Veïns i 
Veïnes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
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Substanciació 14
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amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
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Substanciació 15

Compareixença de Susana Lozano, presidenta de l’Associació Trastorn Específic del 
Llenguatge de Catalunya, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre la 
problemàtica dels infants que pateixen trastorn específic del llenguatge
357-00167/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 15

Compareixença de Lidia García, presidenta d’Aprenem Autisme, davant la Comissió 
de la Infància per a informar sobre les dificultats amb què es troben les famílies amb 
fills amb el trastorn de l’espectre autista
357-00168/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 15

Compareixença de Miquel Casas, catedràtic de psiquiatria i responsable del Grup 
de Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions del Vall d’Hebron Institut de Recerca, per 
a explicar la importància d’un diagnòstic precoç en salut mental infantil per a evitar 
el fracàs escolar
357-00169/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 15

Compareixença d’Elena O’Callaghan, presidenta de TDAH Catalunya, davant la Co-
missió de la Infància per a exposar el seu criteri sobre l’informe del Síndic de Greu-
ges sobre el protocol del Departament de Salut per a infants amb trastorn per dèficit 
d’atenció amb hiperactivitat
357-00170/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 16
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Compareixença d’una representació de l’Associació Teadir davant la Comissió de la 
Infància per a exposar la seva visió i informar sobre les dificultats amb què es troben 
les famílies amb fills amb trastorn de l’espectre autista
357-00171/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 16

Compareixença del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant la 
Comissió de la Infància per a informar sobre la situació dels menors que inhalen cola
357-00173/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 16
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 201/XI del Parlament de Catalunya, sobre el millorament 
dels contractes programa de serveis socials
250-00294/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 6, 06.07.2016, DSPC-C 165

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el millorament dels con-
tractes programa de serveis socials (tram. 250-00294/11), presentada pel Grup Par-
lamentari Socialista i pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 27963).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya, amb relació als contractes programa de serveis so-

cials, insta el Govern a: 
a) Prioritzar el pagament als ajuntaments dels actuals contractes programa.
b) Fixar un calendari de pagament dels 70.842.878,42 euros que la Generalitat 

reconeix com a deute pendent, a data 22 de gener de 2016, amb els ajuntaments.
c) Accelerar durant el 2016 la signatura dels nous contractes programa per al pe-

ríode 2016-2019.
d) Actualitzar la Cartera de serveis socials per donar resposta a noves necessi-

tats socials.
e) Continuar garantint la suficiència econòmica dels contractes programa de ma-

nera que es pugui donar resposta a les necessitats dels serveis que ja hi són inclosos 
i es pugui també donar resposta a l’increment de serveis que es produeixi d’acord 
amb criteris de població, vulnerabilitat i serveis especialitzats.

f) Continuar treballant amb els ens locals per determinar la dotació econòmica 
suficient per a complir les ràtios de professionals, d’acord amb la Llei de serveis so-
cials, especialment en el cas dels equips bàsics d’atenció primària dels ajuntaments 
i ens supramunicipals en què encara no s’hagin assolit.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
La secretària de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou; la presidenta de la Co-

missió, Magda Casamitjana i Aguilà

Resolució 202/XI del Parlament de Catalunya, sobre els serveis 
residencials al Baix Llobregat i sobre l’actualització de la Cartera  
de serveis socials
250-00303/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 6, 06.07.2016, DSPC-C 165

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre els serveis residencials del 
Baix Llobregat (tram. 250-00303/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 26857) i pel 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 27962).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Ampliar la Cartera de serveis socials al Baix Llobregat per a gent gran, per-

sones amb dependència o amb risc d’exclusió social, centres de dia, centres residen-
cials i habitatges tutelats, i adaptar-la a les necessitats de la comarca.

b) Reduir les llistes d’espera de residències al Baix Llobregat per mitjà d’una am-
pliació de l’oferta de places públiques a la comarca.

c) Impulsar la construcció al Baix Llobregat d’habitatges tutelats o serveis per a 
gent gran, com a alternativa als centres residencials més assistencials.

d) Revisar les places públiques i concertades i les llistes d’espera, tant al Baix 
Llobregat com a tot Catalunya, i donar-hi publicitat per mitjà d’un registre d’accés 
públic.

e) Adoptar com a criteri per a l’accés a places de titularitat pública la situació 
econòmica personal i la situació sociofamiliar, tant si es té reconeguda la dependèn-
cia com si no.

f) Augmentar la partida pressupostària en els propers pressupostos de la Genera-
litat destinada a garantir la implementació del nivell 1 de la Llei de l’Estat 39/2006, 
del 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones 
en situació de dependència, i adequar els recursos econòmics a les necessitats reals 
dels serveis d’atenció domiciliària i de teleassistència.

g) Actualitzar la Cartera de serveis socials establerta per la Llei de serveis so-
cials a les noves realitats i necessitats socials per garantir una millor cobertura a les 
famílies que ho necessiten.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
La secretària de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou; la presidenta de la Co-

missió, Magda Casamitjana i Aguilà

Resolució 203/XI del Parlament de Catalunya, sobre la concertació 
de les places de la residència per a gent gran de Batea
250-00370/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 6, 06.07.2016, DSPC-C 165

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la concertació de les places 
de la residència per a gent gran de Batea (tram. 250-00370/11), presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans, el Grup Parlamentari Socialista, el Grup Parlamentari 
de Catalunya Sí que es Pot i el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i 
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 29469).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a concertar les trenta places de la 

residència per a gent gran del municipi de Batea abans de l’1 de setembre de 2016.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
La secretària de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou; la presidenta de la Co-

missió, Magda Casamitjana i Aguilà



BOPC 188
19 de juliol de 2016

1.10. Acords i resolucions 7 

Resolució 204/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’aprovació 
del reglament de desplegament de la Llei de la llengua de signes 
catalana
250-00378/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 6, 06.07.2016, DSPC-C 165

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’elaboració del reglament 
de la Llei 17/2010, de la llengua de signes catalana (tram. 250-00378/11), presentada 
pel Grup Parlamentari Socialista, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí (reg. 29500).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar el reglament de desplega-

ment de la Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana, amb la cor-
responent memòria econòmica, abans del 31 de desembre de 2016.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
La secretària de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou; la presidenta de la Co-

missió, Magda Casamitjana i Aguilà

Resolució 205/XI del Parlament de Catalunya, sobre la creació  
d’una prestació social per a persones amb malaltia mental i situació 
de vulnerabilitat social
250-00421/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 6, 06.07.2016, DSPC-C 165

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la creació d’una prestació 
social per a persones amb malaltia mental i situació de vulnerabilitat social (tram. 
250-00421/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 30657).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: a) Estudiar l’acolliment en família 

aliena com a forma d’atenció per a les persones amb problemàtica social derivada 
d’una malaltia mental, de manera que les famílies acollidores rebin el suport econò-
mic i l’orientació professional necessaris per a poder dur a terme l’acolliment amb 
les màximes garanties.

b) Obrir un diàleg amb l’Associació pel Suport a Persones amb Discapacitat 
Mental (Aspedim) per a conèixer l’experiència d’aquesta entitat en aquest àmbit i 
poder discernir la conveniència d’incorporar a la Cartera de serveis socials, com una 
de les prestacions d’atenció social, l’acolliment en família aliena.

c) Informar-lo dins l’any 2017, per mitjà del Departament de Treball, Afers So-
cials i Famílies, de les conclusions de l’estudi sobre la inclusió en la Cartera de 
serveis socials de l’acolliment en família aliena i, si la decisió és favorable, fer una 
primera proposta sobre la prestació, que n’especifiqui, si més no, les característiques 
següents: nom, garantia, objecte, funcions, població destinatària, edat, forma de 
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prestació, perfils dels prestataris i dels professionals, ràtios, estàndards de qualitat i 
criteris d’accés.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
La secretària de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou; la presidenta de la Co-

missió, Magda Casamitjana i Aguilà
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 31327 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 13.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 31327)

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

tament de Territori i Sostenibilitat, conjuntament amb les entitats municipalistes, 
fomenti la coordinació entre municipis costaners per a implementar millores en la 
mancomunació del servei de neteja del litoral de competència municipal, i s’estudiïn 
els mecanismes de finançament del mateix.»
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4. Informació

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de Susana Lozano, presidenta de 
l’Associació Trastorn Específic del Llenguatge de Catalunya, davant 
la Comissió de la Infància perquè informi sobre la problemàtica dels 
infants que pateixen trastorn específic del llenguatge
356-00082/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 6, tinguda el 12.07.2016, DSPC-C 177.

Sol·licitud de compareixença de Lidia García, presidenta d’Aprenem 
Autisme, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre les 
dificultats amb què es troben les famílies amb fills amb la síndrome 
de l’espectre autista
356-00213/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 6, tinguda el 12.07.2016, DSPC-C 177.

Sol·licitud de compareixença de Miquel Casas, catedràtic de 
psiquiatria i responsable del Grup de Psiquiatria, Salut Mental i 
Addiccions del Vall d’Hebron Institut de Recerca, davant la Comissió 
de la Infància perquè expliqui la importància d’un diagnòstic precoç 
en salut mental infantil per a evitar el fracàs escolar
356-00214/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 6, tinguda el 12.07.2016, DSPC-C 177.

Sol·licitud de compareixença d’Elena O’Callaghan, presidenta de 
TDAH Catalunya, davant la Comissió de la Infància perquè exposi el 
seu criteri sobre l’informe del Síndic de Greuges sobre el protocol del 
Departament de Salut per a infants amb trastorn per dèficit d’atenció 
amb hiperactivitat
356-00215/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 6, tinguda el 12.07.2016, DSPC-C 177.



BOPC 188
19 de juliol de 2016

4.53.05. Sol·licituds de compareixença 11 

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Teadir davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre les 
dificultats amb què es troben les famílies amb fills amb la síndrome 
de l’espectre autista
356-00230/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 6, tinguda el 12.07.2016, DSPC-C 177.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Teadir davant la Comissió de la Infància perquè exposi la visió dels 
pares de persones amb trastorn de l’espectre autista
356-00249/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 6, tinguda el 12.07.2016, DSPC-C 177.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de la Inspecció 
de Treball davant la Comissió de Treball perquè expliqui el Pla 
d’inspecció de treball a Catalunya
356-00269/11

SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC (reg. 32761).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 13.07.2016.

Sol·licitud de compareixença del director general de Relacions 
Laborals i Qualitat en el Treball davant la Comissió de Treball 
perquè expliqui els acords assolits després de la vaga de tècnics de 
contractes i autònoms de Movistar
356-00270/11

SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC (reg. 32762).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 13.07.2016.
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Sol·licitud de compareixença de Josep Ginesta i Vicente, 
vicepresident del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, davant 
la Comissió de Treball perquè expliqui els eixos de treball i la situació 
de les relacions laborals
356-00271/11

SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC (reg. 32763).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 13.07.2016.

Sol·licitud de compareixença de la subdirectora general de Polítiques 
Actives d’Ocupació davant la Comissió de Treball perquè expliqui les 
polítiques actives d’ocupació
356-00272/11

SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC (reg. 32764).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 13.07.2016.

Sol·licitud de compareixença d’un responsable del Centre de 
Formació Professional d’Automoció de Catalunya davant la Comissió 
de Treball perquè expliqui el funcionament i la composició d’aquest 
centre de formació
356-00273/11

SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC (reg. 32765).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 13.07.2016.

Sol·licitud de compareixença de la subdirectora general d’Ocupació 
en la Diversitat davant la Comissió de Treball perquè expliqui la 
situació dels centres especials de treball
356-00274/11

SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC (reg. 32766).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 13.07.2016.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Grup de Treball 
sobre Ocupació Juvenil del Consell Català de Relacions Laborals 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè expliqui la tasca 
i el pla de treball d’aquest grup de treball
356-00275/11

SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC (reg. 32767).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 14.07.2016.

Sol·licitud de compareixença de Jesús Quiroga, responsable del 
Programa de garantia juvenil, davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut perquè expliqui la situació d’aquest programa
356-00276/11

SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC (reg. 32768).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 14.07.2016.

Sol·licitud de compareixença de Francesc Poch, director de l’Agència 
Catalana de la Joventut, davant la Comissió de Polítiques de Joventut 
perquè expliqui els eixos d’actuació de l’Agència
356-00277/11

SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC (reg. 32769).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 14.07.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la iniciativa 
«Fronteres i drets, col·lectius de juristes des de Barcelona pels drets 
de les persones migrants», davant la Comissió de Justícia perquè 
exposi el contingut i les propostes d’aquesta iniciativa
356-00280/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 33078).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 14.07.2016.



BOPC 188
19 de juliol de 2016

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 14

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

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de mesures 
urgents per a l’habitatge
353-00004/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge», el 12.07.2016.

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00005/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge», el 12.07.2016.

Compareixença d’una representació de la Unió General de 
Treballadors amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge
353-00006/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge», el 12.07.2016.

Compareixença d’una representació de la Confederació 
d’Associacions de Veïns i Veïnes de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00011/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge», el 12.07.2016.
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Compareixença d’una representació de la Plataforma per un 
Habitatge Digne amb relació a la Proposició de llei de mesures 
urgents per a l’habitatge
353-00012/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge», el 12.07.2016.

Compareixença d’una representació del Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures 
urgents per a l’habitatge
353-00017/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge», el 12.07.2016.

Compareixença de Susana Lozano, presidenta de l’Associació 
Trastorn Específic del Llenguatge de Catalunya, davant la Comissió 
de la Infància per a informar sobre la problemàtica dels infants que 
pateixen trastorn específic del llenguatge
357-00167/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 6, tinguda el 12.07.2016, DSPC-C 177.

Compareixença de Lidia García, presidenta d’Aprenem Autisme, 
davant la Comissió de la Infància per a informar sobre les dificultats 
amb què es troben les famílies amb fills amb el trastorn de l’espectre 
autista
357-00168/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 6, tinguda el 12.07.2016, DSPC-C 177.

Compareixença de Miquel Casas, catedràtic de psiquiatria i 
responsable del Grup de Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions del 
Vall d’Hebron Institut de Recerca, per a explicar la importància 
d’un diagnòstic precoç en salut mental infantil per a evitar el fracàs 
escolar
357-00169/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 6, tinguda el 12.07.2016, DSPC-C 177.
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Compareixença d’Elena O’Callaghan, presidenta de TDAH Catalunya, 
davant la Comissió de la Infància per a exposar el seu criteri sobre 
l’informe del Síndic de Greuges sobre el protocol del Departament 
de Salut per a infants amb trastorn per dèficit d’atenció amb 
hiperactivitat
357-00170/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 6, tinguda el 12.07.2016, DSPC-C 177.

Compareixença d’una representació de l’Associació Teadir davant la 
Comissió de la Infància per a exposar la seva visió i informar sobre 
les dificultats amb què es troben les famílies amb fills amb trastorn 
de l’espectre autista
357-00171/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 6, tinguda el 12.07.2016, DSPC-C 177.

Compareixença del director general d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència davant la Comissió de la Infància per a informar sobre 
la situació dels menors que inhalen cola
357-00173/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 6, tinguda el 12.07.2016, DSPC-C 177.
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