BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XI legislatura · segon període · número 187 · dilluns 18 de juliol de 2016

TAU L A D E C O N T I N G U T
1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
1.01. Lleis i altres normes
1.01.03. Decrets llei
Resolució 250/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 3/2016, del
31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública
203-00004/11
Adopció

9

1.10. Acords i resolucions
Resolució 241/XI del Parlament de Catalunya, sobre els clústers industrials
250-00313/11
Adopció

9

Resolució 242/XI del Parlament de Catalunya, sobre els polígons industrials
250-00314/11
Adopció

10

Resolució 243/XI del Parlament de Catalunya, sobre la difusió de fórmules alternatives de finançament empresarial
250-00316/11
Adopció

11

Resolució 244/XI del Parlament de Catalunya, sobre el foment de les empreses
emergents
250-00317/11
Adopció

11

Resolució 245/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls del Programa de reactivació industrial del Govern i del Pla de reactivació econòmica de Cervera
250-00348/11
Adopció

12

Resolució 246/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració d’un pla de protecció i desenvolupament del sector de la fusta
250-00349/11
Adopció

12

Resolució 247/XI del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament de la Llei
24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i
la pobresa energètica, i sobre la protecció de les famílies vulnerables
250-00353/11
Adopció

13

Resolució 248/XI del Parlament de Catalunya, sobre la regularització i l’estabilització
dels professors agregats interins de les universitats públiques
250-00357/11
Adopció

14

Resolució 249/XI del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’un pla de desenvolupament de les infraestructures i dels serveis dels polígons industrials
250-00416/11
Adopció

14

BOPC 187
18 de juliol de 2016

Resolució 251/XI del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’un pacte nacional
per a la indústria
250-00455/11
Adopció

15

Resolució 255/XI del Parlament de Catalunya, sobre les obres d’art del monestir
de Sixena
250-00513/11
Adopció

16

Resolució 256/XI del Parlament de Catalunya, per la qual es nomenen cinc membres
del Consell Superior de la Cooperació
284-00010/11
Adopció

16

Resolució 257/XI del Parlament de Catalunya, per la qual es nomena un representant
del Parlament al Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra
284-00001/11
Adopció

17

Resolució 258/XI del Parlament de Catalunya, per la qual es nomenen dos representants del Parlament al Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya
284-00002/11
Adopció

17

1.15. Mocions
Moció 50/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’Agència Tributària de Catalunya
302-00058/11
Aprovació

18

Moció 51/XI del Parlament de Catalunya, sobre la presentació del Projecte de llei de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017
302-00059/11
Aprovació

19

Moció 52/XI del Parlament de Catalunya, sobre el projecte del centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou
302-00060/11
Aprovació

19

Moció 53/XI del Parlament de Catalunya, sobre el règim disciplinari dels Mossos
d’Esquadra
302-00061/11
Aprovació

20

Moció 54/XI del Parlament de Catalunya, sobre les addiccions socials
302-00062/11
Aprovació

21

Moció 55/XI del Parlament de Catalunya, sobre la desmilitarització de Catalunya
302-00063/11
Aprovació

22

1.20. Interpel·lacions
Interpel·lació al Govern sobre el sistema de protecció a la infància
300-00073/11
Substanciació

23

Interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs escolar 2016-2017
300-00074/11
Substanciació

23

Interpel·lació al Govern sobre el treball autònom
300-00075/11
Substanciació

24

Interpel·lació al Govern sobre la futura banca pública catalana i l’Institut Català de
Finances
300-00076/11
Substanciació

24

Interpel·lació al Govern sobre la política energètica
300-00077/11
Substanciació
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Interpel·lació al Govern sobre l’Agència Europea del Medicament
300-00078/11
Substanciació

24

Interpel·lació al Govern sobre la política aeroportuària de l’Estat espanyol i AENA i
la seva incidència en els problemes recents de Vueling
300-00079/11
Substanciació

24

Interpel·lació al Govern sobre la creació d’estructures administratives, fiscals i financeres
300-00080/11
Substanciació

24

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 reglament del
Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’establiment d’un programa de la Unió per
a donar suport a activitats específiques de foment de la participació dels consumidors i altres usuaris finals de serveis financers en la formulació de polítiques de la
Unió en l’àmbit dels serveis financers durant el període 2017-2020
295-00055/11
Coneixement de la proposta

25

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 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
Debat de totalitat
Termini per a proposar compareixences

26
26

Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
200-00009/11
Acord del Ple
Tramitació pel procediment d’urgència
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat, exclusivament amb text alternatiu

26
26
26

3.01.02. Proposicions de llei
Proposició de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels
conflictes d’interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya
202-00009/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat

27

Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
202-00017/11
Debat de totalitat
Tramesa a la Comissió
Termini per a proposar compareixences

27
27
27

Proposició de llei d’accés als llibres de text per mitjà d’un sistema de préstec
202-00032/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

27

Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
202-00033/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

27

Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de
serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en situació de
dependència
202-00036/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
3.10.25. Propostes de resolució
Proposta de resolució sobre la prevenció del suïcidi entre els joves
250-00449/11
Esmenes presentades

28

Proposta de resolució sobre les biblioteques escolars
250-00493/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

28

Proposta de resolució sobre la formació d’especialistes en biblioteques escolars
250-00494/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

29

Proposta de resolució sobre l’ús de WhatsApp com a mitjà de comunicació
250-00495/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

29

Proposta de resolució sobre el compliment del Conveni col·lectiu de l’Hospital Universitari Sant Joan, de Reus
250-00496/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

29

Proposta de resolució sobre la recuperació del servei de la línia S5 de Ferrocarrils
de la Generalitat a Rubí
250-00497/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

29

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla estratègic de reactivació socioeconòmica del Baix Penedès
250-00498/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

29

Proposta de resolució sobre el finançament de la llet sense lactosa per als infants
amb intolerància
250-00499/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

30

Proposta de resolució sobre el finançament de les màscares d’inhalació pediàtrica
250-00500/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

30

Proposta de resolució sobre la creació d’una unitat d’expertesa en esclerosi lateral
amiotròfica
250-00501/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

30

Proposta de resolució sobre l’oferta del cicle formatiu d’administració i finances a
l’Institut J. V. Foix, de Rubí
250-00502/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

30

Proposta de resolució sobre les proves complementàries sol·licitades per l’Institut
Català d’Avaluacions Mèdiques per a malalts de síndromes de sensibilització central
250-00503/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

30

Proposta de resolució sobre la creació del bus universitari per a l’àmbit de la Universitat Rovira i Virgili
250-00504/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

31

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures relatives a una alimentació específica per a menors amb intoleràncies o al·lèrgies alimentàries
250-00506/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

31

Proposta de resolució sobre la construcció del canal Segarra-Garrigues
250-00507/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

31

Proposta de resolució sobre l’Escola Mar Nova, de Premià de Mar
250-00508/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre el desplegament integral 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
250-00509/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

32

Proposta de resolució sobre el millorament del transport públic als municipis de la
plana del delta del Llobregat
250-00510/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

32

4. Informació
4.53. Sessions informatives i compareixences
4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la Infància amb la consellera de
Treball, Afers Socials i Famílies sobre la situació dels menors que inhalen cola
354-00063/11
Canvi de tramitació

33

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior
sobre el col·lectiu Mossos per la Independència i sobre l’ús que aquest col·lectiu fa
d’una imatge basada en el logotip oficial del Cos de Mossos d’Esquadra
354-00080/11
Sol·licitud i tramitació

33

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut
sobre les informacions aparegudes amb relació a la cessió de la gestió de l’Hospital
Duran i Reynals, de l’Hospitalet de Llobregat, a SSR Hestia
354-00081/11
Sol·licitud i tramitació

33

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut
sobre les informacions aparegudes amb relació a la cessió de la gestió d’un hospital públic a SSR Hestia
354-00082/11
Sol·licitud i tramitació

34

4.53.05. Sol·licituds de compareixença
Proposta d’audiència en ponència de Carlos Luca de Tena, en representació d’eBay,
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i
recreatives
352-00417/11
Retirada de la sol·licitud

34

Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges davant la Comissió de la Infància
perquè informi sobre el cas de presumptes abusos a menors en un centre educatiu
de Barcelona i sobre el protocol per a aquests casos
356-00061/11
Retirada de la sol·licitud

34

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

34

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

35

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
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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

35

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

35

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Ammfeina Salut
Mental Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament perquè informi sobre les actuacions en defensa de les persones amb problemes de salut mental i de llurs familiars
356-00238/11
Sol·licitud

36

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació de Salut Mental
Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament perquè informi sobre les actuacions
en defensa de les persones amb problemes de salut mental i de llurs familiars
356-00239/11
Sol·licitud

36

Sol·licitud de compareixença d’Eugeni Rodríguez, en representació de l’Observatori
contra l’Homofòbia, davant la Comissió d’Ensenyament perquè presenti un estudi
sobre l’homofòbia fet en un institut de Bellvitge, a l’Hospitalet de Llobregat
356-00240/11
Sol·licitud

36

Sol·licitud de compareixença de Carlos Pérez Solsona, agent dels Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la problemàtica del règim
disciplinari del Cos de Mossos d’Esquadra
356-00244/11
Sol·licitud

36

Sol·licitud de compareixença de Felipe Amador Amador, agent dels Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la problemàtica del règim
disciplinari del Cos de Mossos d’Esquadra
356-00245/11
Sol·licitud

37

Sol·licitud de compareixença de Francisco Javier Carrión Fernández, agent dels Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la problemàtica
del règim disciplinari del Cos de Mossos d’Esquadra
356-00246/11
Sol·licitud

37

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Inclusió Social
del Trastorn de l’Espectre Autista (ISTEA) davant la Comissió de la Infància perquè
informi sobre el tractament que reben els infants diagnosticats de trastorn de l’espectre autista i llurs familiars
356-00248/11
Retirada de la sol·licitud

37

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

37

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Estratègia Catalana Residu Zero
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè expliqui el fonament i la
conveniència d’una llei de prevenció dels residus i per a l’ús eficient dels recursos
356-00253/11
Sol·licitud

38

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Retorna davant la Comissió de
Medi Ambient i Sostenibilitat perquè expliqui el fonament i la conveniència d’una llei
de prevenció dels residus i per a l’ús eficient dels recursos
356-00254/11
Sol·licitud
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Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió
d’Interior perquè informi sobre les informacions aparegudes amb relació a l’atac al
web del Sindicat de Policies de Catalunya de l’octubre del 2013
356-00256/11
Sol·licitud

38

Sol·licitud de compareixença del director del Centre de Seguretat de la Informació
de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les informacions aparegudes amb relació a l’atac al web del Sindicat de Policies de Catalunya de l’octubre del 2013
356-00257/11
Sol·licitud

38

Sol·licitud de compareixença de Miguel Angel Aguilar davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè exposi les conclusions de la Fiscalia amb relació a la investigació sobre els nadons robats a Catalunya
356-00258/11
Sol·licitud

39

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Sos Bebès Robats davant la
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència
perquè exposi els desitjos de l’organització amb relació a la investigació sobre els
nadons robats a Catalunya
356-00259/11
Sol·licitud

39

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Banc d’ADN davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè
informi sobre l’avenç en la recuperació i l’exhumació de les fosses de la Guerra Civil a Catalunya
356-00260/11
Sol·licitud

39

Sol·licitud de compareixença de Joan Grimalt Obrador, professor del Consell Superior
d’Investigacions Científiques i expert en geoquímica orgànica ambiental, davant la
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè expliqui l’eliminació dels residus
dels sòls industrials i la contaminació dels sòls al recinte industrial d’Ercros a Flix
356-00261/11
Sol·licitud

39

Sol·licitud de compareixença de Marta Pujadas i Garriga, doctora en ciència i tecnologia ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona i autora d’una tesi
sobre la planta química de Flix, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
perquè expliqui l’eliminació dels residus dels sòls industrials i la contaminació dels
sòls al recinte industrial d’Ercros a Flix
356-00262/11
Sol·licitud

40

Sol·licitud de compareixença de Marc Mur Bages, alcalde de Flix, davant la Comissió
de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè exposi les demandes de l’Ajuntament amb
relació a la contaminació dels sòls dels terrenys d’Ercros
356-00263/11
Sol·licitud

40

Sol·licitud de compareixença de Daniel Valls, president del Consell Català de la
Producció Agrària Ecològica, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació perquè expliqui les activitats del Consell en el darrer any
356-00264/11
Sol·licitud

40

Sol·licitud de compareixença de Maite Masià i Ayala, directora interina de l’Oficina
Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre
el seu pla d’acció i les mesures previstes en la lluita contra la corrupció
356-00266/11
Sol·licitud

40

Sol·licitud de compareixença d’Assumpció Riba, exresponsable d’auditoria interna
de l’Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè
faci balanç de la seva gestió i dels resultats de les auditories internes
356-00267/11
Sol·licitud
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió de Matèries Secretes i
Reservades en compliment de l’article 5.2 de la Llei 28/2001
355-00036/11
Substanciació

41

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i
d’altres persones
Compareixença d’una representació de la Plataforma d’Infància de Catalunya davant la Comissió de la Infància per a presentar l’Informe sobre salut mental del 2016
357-00166/11
Substanciació

41

Compareixença del secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies davant la
Comissió de la Infància per a informar sobre la situació dels menors que inhalen cola
357-00172/11
Acord de tenir la sessió de compareixença

41
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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01.

Lleis i altres normes

1.01.03.

Decrets llei

Resolució 250/XI del Parlament de Catalunya, de validació del
Decret llei 3/2016, del 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública
203-00004/11
ADOPCIÓ
Ple del Parlament, sessió 20, 13.07.2016, DSPC-P 31

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 13 de juliol de 2016, ha debatut
el Decret llei 3/2016, del 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública (tram. 203-00004/11), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el
que estableix l’article 155.6 del Reglament, ha d’ésser publicada en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Resolució

El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia i l’article 155.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el Decret
llei 3/2016, del 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 241/XI del Parlament de Catalunya, sobre els clústers
industrials
250-00313/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 8, 07.07.2016, DSPC-C 173

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 7 de juliol
de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre els clústers industrials
(tram. 250-00313/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 27936).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Potenciar el Programa Catalunya Clústers redefinint els requisits per a accedir-hi, assegurant-ne la continuïtat un cop exhaurits els terminis d’execució i fomentant l’excel·lència de les organitzacions que formen part de clústers i llur alineació
amb les millors pràctiques europees.
b) Contribuir a reordenar el mapa de clústers de Catalunya buscant sinergies i
evitant interferències entre els àmbits d’actuació i, alhora, seguir-ne de prop l’activitat i la vigència.
c) Potenciar el Programa Catalunya Clústers perquè treballi en la col·laboració
amb altres clústers d’altres comunitats autònomes, amb les polítiques de clústers del
Govern de l’Estat per la creació d’un programa que coordini el desenvolupament de
1.01.03. Decrets llei
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xarxes de clústers d’unes mateixes activitats a tot Espanya, i també amb altres països i regions a nivell europeu i mundial.
d) Promoure un model de governança eficient i alineat amb les millors pràctiques, amb l’objectiu de tenir una gestió professionalitzada i efectiva de les organitzacions que formen part del Programa Catalunya Clústers.
Palau del Parlament, 7 de juliol de 2016
El secretari de la Comissió, Jordi Terrades i Santacreu; la presidenta de la Comissió, Hortènsia Grau Juan

Resolució 242/XI del Parlament de Catalunya, sobre els polígons
industrials
250-00314/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 8, 07.07.2016, DSPC-C 173

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 7 de juliol de
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre els polígons industrials
(tram. 250-00314/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 27941).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Establir mecanismes de coresponsabilitat entre les administracions i els agents
implicats en la gestió de polígons industrials, i apostar per un model basat en la cooperació i la mancomunitat de la gestió que superi la diversitat d’hisendes.
b) Establir un programa de recuperació, manteniment i millores de les infraestructures dels polígons industrials, que prioritzi l’accés a la xarxa de telecomunicacions, especialment als serveis d’accés ultraràpid, fomenti la capacitat de cogeneració i autoconsum, i millori les xarxes de cooperació energètica dins els mateixos
sistemes energètics d’un mateix polígon industrial.
c) Facilitar l’accés als polígons industrials a punts de càrrega per a vehicles elèctrics.
d) Estudiar altres vies de diversificació energètica en el sector del transport, com
la creació de punts de gas natural liquats, especialment als polígons que es trobin a
prop dels eixos viaris de Catalunya.
e) Impulsar, en el marc dels plans directors de mobilitat i del Pla de transport de
viatgers de Catalunya, la millora de la mobilitat sostenible en el conjunt dels polígons industrials amb la participació activa dels agents socials afectats, empresaris i
representants dels treballadors.
f) Col·laborar de manera més eficient amb les administracions locals per a coordinar solucions supramunicipals.
g) Fer un pla de comunicació per a fer visible la capacitat industrial dels polígons
a Catalunya, i crear un cens efectiu i dinàmic dels polígons i de les activitats industrials i relacionades que s’hi fan i que potencialment podrien fer, que faci evidents
les sinergies que es poden desenvolupar a cada polígon industrial.
Palau del Parlament, 7 de juliol de 2016
El secretari de la Comissió, Jordi Terrades i Santacreu; la presidenta de la Comissió, Hortènsia Grau Juan
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Resolució 243/XI del Parlament de Catalunya, sobre la difusió de
fórmules alternatives de finançament empresarial
250-00316/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 8, 07.07.2016, DSPC-C 173

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 7 de juliol de
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el finançament industrial
(tram. 250-00316/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 27937).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Centrar els esforços en el suport i la difusió als emprenedors i a les petites i
mitjanes empreses de les diferents modalitats de finançament alternatiu, com ara els
àngels inversors o, en alguns casos, el capital risc.
b) Donar suport i difusió, entre el teixit empresarial, a les plataformes de finançament col·lectiu existents, i fer que l’Administració faci d’amplificador comunicatiu
i impulsor creant programes de comunicació i d’orientació en aquesta modalitat de
finançament.
c) Millorar la difusió del catàleg de finançament alternatiu que publica l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (Acció) i actualitzar-ne semestralment la
informació.
Palau del Parlament, 7 de juliol de 2016
El secretari de la Comissió, Jordi Terrades i Santacreu; la presidenta de la Comissió, Hortènsia Grau Juan

Resolució 244/XI del Parlament de Catalunya, sobre el foment de les
empreses emergents
250-00317/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 8, 07.07.2016, DSPC-C 173

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 7 de juliol de
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el foment de les empreses
emergents (tram. 250-00317/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 27938).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Incrementar la durada del Pla Embarca de sis a nou mesos.
b) Potenciar el Pla Sprint, incrementant els objectius d’internacionalització a tot
el món.
c) Obrir el model d’unitats de comercialització definides per l’Agència per a la
Competitivitat de l’Empresa (Acció) com a eines d’acompanyament de noves empreses i que són utilitzades només per a projectes sorgits de centres de recerca, instituts
hospitalaris o universitats, a altres projectes d’empreses emergents innovadores nascudes en altres àmbits.
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d) Incrementar les eines de recerca de finançament per a empreses emergents i
destinar els recursos cap a l’orientació personalitzada i el seguiment de tot el cicle
inicial de vida d’aquest tipus d’empresa.
e) Impulsar les empreses de base tecnològica més enllà de les unitats de valoració ja existents a les universitats, i crear nuclis d’impuls per mitjà d’altres àmbits
acadèmics o en col·laboració amb altres administracions o de les possibles incubadores d’empreses de característiques publicoprivades o privades.
Palau del Parlament, 7 de juliol de 2016
El secretari de la Comissió, Jordi Terrades i Santacreu; la presidenta de la Comissió, Hortènsia Grau Juan

Resolució 245/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls del
Programa de reactivació industrial del Govern i del Pla de reactivació
econòmica de Cervera
250-00348/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 8, 07.07.2016, DSPC-C 173

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 7 de juliol de
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de reactivació econòmica de Cervera (tram. 250-00348/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 27939).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Impulsar el Programa de reactivació industrial del Departament d’Empresa
i Coneixement.
b) Col·laborar en l’impuls del Pla de reactivació econòmica aprovat per l’Ajuntament de Cervera, amb l’objectiu de treballar conjuntament en mesures de promoció per a incentivar l’ocupació d’aturats empadronats a Cervera i a la seva
comarca.
Palau del Parlament, 7 de juliol de 2016
El secretari de la Comissió, Jordi Terrades i Santacreu; la presidenta de la Comissió, Hortènsia Grau Juan

Resolució 246/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració d’un
pla de protecció i desenvolupament del sector de la fusta
250-00349/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 8, 07.07.2016, DSPC-C 173

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 7 de juliol de
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla
de protecció i desenvolupament del sector de la fusta (tram. 250-00349/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 27960).
1.10. Acords i resolucions
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Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprofundir, en el marc del Pla general de política forestal, en la protecció i el desenvolupament del sector de la fusta, de
manera que hi prevegi l’accés i l’ús dels recursos naturals i de la biomassa en defensa dels productors, amb l’objectiu d’incentivar l’ocupació d’aturats per comarques,
especialment on hi ha, com al Solsonès, una tradició en aquest sector molt arrelada.
Palau del Parlament, 7 de juliol de 2016
El secretari de la Comissió, Jordi Terrades i Santacreu; la presidenta de la Comissió, Hortènsia Grau Juan

Resolució 247/XI del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament
de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, i sobre la protecció de
les famílies vulnerables
250-00353/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 8, 07.07.2016, DSPC-C 173

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 7 de juliol de
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei
24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i
la pobresa energètica, i sobre la protecció de les famílies vulnerables (tram. 25000353/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 27940).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya es reafirma en les competències que estableix l’Estatut d’autonomia en matèria de protecció social i de les famílies més vulnerables.
2. El Parlament de Catalunya rebutja els recursos presentats pel Govern de l’Estat contra el Decret llei 6/2013, del 23 de desembre, pel qual es modifica la Llei
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, i contra la Llei 20/2014,
del 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de
consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions
de consum. Aquestes normes no suposen cap canvi en el model energètic, sinó en
la protecció social de les famílies més vulnerables, matèria en què la Generalitat té
competència exclusiva.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fer públiques les negociacions mantingudes en el si de la Comissió Bilateral
Generalitat-Estat amb relació a la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents
per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
b) Impulsar la redacció d’un projecte de llei pel procediment de lectura única per
a donar resposta al Govern i als ajuntaments i dotar-los d’una eina útil perquè puguin garantir als ciutadans el dret a un habitatge digne.
c) Establir els recursos econòmics previstos en els pressupostos de la Generalitat
com a Fons d’atenció solidària de subministraments bàsics en 10 milions d’euros, en
els termes establerts en el Ple d’emergència social i reactivació econòmica.
d) Aprovar les mesures reglamentàries necessàries perquè les empreses compleixin el que estableix l’article 6 de la Llei 24/2015, i sol·licitin el corresponent informe
1.10. Acords i resolucions
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als serveis socials municipals abans de fer un tall en el subministrament i informin
les persones en situació de risc d’exclusió residencial sobre els drets d’accés als subministraments bàsics.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar al Govern de l’Estat que
adopti les recomanacions de la Resolució del Parlament Europeu, del 14 d’abril de
2016, sobre la consecució de l’objectiu de lluita contra la pobresa davant de l’augment de les despeses de les famílies (2015/2223(INI)).
Palau del Parlament, 7 de juliol de 2016
El secretari de la Comissió, Jordi Terrades i Santacreu; el vicepresident en funcions de president de la Comissió, Joan Ramon Casals i Mata

Resolució 248/XI del Parlament de Catalunya, sobre la regularització
i l’estabilització dels professors agregats interins de les universitats
públiques
250-00357/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 8, 07.07.2016, DSPC-C 173

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 7 de juliol de
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre els agregats interins de
les universitats públiques (tram. 250-00357/11), presentada pel Grup Parlamentari
de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg.
29484).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a autoritzar la regularització i l’estabilització dels professors agregats interins en el marc dels programes d’estabilització
de cada universitat.
Palau del Parlament, 7 de juliol de 2016
El secretari de la Comissió, Jordi Terrades i Santacreu; el vicepresident en funcions de president de la Comissió, Joan Ramon Casals i Mata

Resolució 249/XI del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’un
pla de desenvolupament de les infraestructures i dels serveis dels
polígons industrials
250-00416/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 8, 07.07.2016, DSPC-C 173

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 7 de juliol
de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la creació d’un pla de
desenvolupament de les infraestructures i dels serveis dels polígons industrials
de Castellar del Vallès (tram. 250-00416/11), presentada pel Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de
Junts pel Sí (reg. 30686).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1.10. Acords i resolucions
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a) Crear el Pla d’impuls i modernització dels sectors industrials i logístics, orientat a definir un model de gestió publicoprivada dels polígons industrials amb les
aportacions dels actors implicats i que garanteixi aspectes com les infraestructures
tecnològiques, les capacitats energètiques, la sostenibilitat ambiental, la seguretat i
el manteniment i la dotació d’infraestructures i serveis. Aquest pla ha d’incloure especialment els sectors industrials de Castellar del Vallès.
b) Impulsar la connexió de les carreteres B-124 i C-58 dins l’àmbit del Pla territorial metropolità de Barcelona i amb les característiques que s’hi preveuen.
Palau del Parlament, 7 de juliol de 2016
El secretari de la Comissió, Jordi Terrades i Santacreu; el vicepresident en funcions de president de la Comissió, Joan Ramon Casals i Mata

Resolució 251/XI del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’un
pacte nacional per a la indústria
250-00455/11
ADOPCIÓ
Ple del Parlament, sessió 20, 13.07.2016, DSPC-P 31

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de juliol de 2016, ha debatut el
text de la Proposta de resolució sobre la creació d’un pacte nacional per a la indústria (tram. 250-00455/11), presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, pel
Grup Parlamentari de Ciutadans, pel Grup Parlamentari Socialista, pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, pel Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya i pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 27458).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Impulsar, juntament amb les forces polítiques i els agents socials i econòmics,
d’acord amb el contingut de la declaració presentada l’11 d’abril de 2016 a la Universitat de Barcelona pel Pacte Més Indústria, l’establiment de les bases d’un pacte
nacional - acord programàtic per a la indústria amb la participació de tots els agents
implicats, amb l’objectiu de definir les mesures a curt i llarg termini en tots els àmbits de govern per al rellançament de l’economia productiva a Catalunya.
b) Impulsar la redacció del Pacte nacional - Acord programàtic per a la indústria
per a la planificació del desenvolupament industrial de Catalunya a llarg termini,
amb la revisió dels objectius i els terminis, que estableixi prioritats pel desenvolupament dels sectors industrials i harmonitzi diversos instruments existents que influeixen en el desenvolupament industrial de Catalunya, i altres que s’impulsin amb
aquesta iniciativa.
c) Definir els instruments de concertació i participació en el marc del Consell
Català de l’Empresa, i de seguiment parlamentari del Pacte nacional - Acord programàtic per a la indústria mitjançant la Comissió d’Empresa i Coneixement del
Parlament.
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2016
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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Resolució 255/XI del Parlament de Catalunya, sobre les obres d’art
del monestir de Sixena
250-00513/11
ADOPCIÓ
Ple del Parlament, sessió 20, 13.07.2016, DSPC-P 31

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de juliol de 2016, ha debatut el
text de la Proposta de resolució sobre les obres d’art del Monestir de Sixena (tram.
250-00513/11), presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, pel Grup Parlamentari Socialista, pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya i pel Grup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 27458).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a portar a terme, d’acord amb les
competències establertes per l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Llei 17/1990,
del 2 de novembre, de museus, i la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni
cultural català, totes les accions que calguin per a garantir que les obres d’art procedents del monestir de Santa Maria de Sixena que es conserven al Museu Nacional
d’Art de Catalunya i al Museu de Lleida romanguin en aquests museus, de manera que continuïn formant part de les col·leccions inscrites al catàleg del patrimoni
cultural català.
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2016
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Resolució 256/XI del Parlament de Catalunya, per la qual es nomenen
cinc membres del Consell Superior de la Cooperació
284-00010/11
ADOPCIÓ
Ple del Parlament, sessió 20, 13.07.2016, DSPC-P 31

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 13 de juliol de 2016, d’acord
amb l’article 154.1.d de la Llei 18/2002, del 5 de juliol, de cooperatives, ha adoptat
la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya nomena Dolors Camats i Luis, Josep Estalella i Melich, Ignacio Farrando Miguel, Albert Fernández Saltiveri i Emili Nebot i Miralles
membres del Consell Superior de la Cooperació.
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2016
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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Resolució 257/XI del Parlament de Catalunya, per la qual es nomena
un representant del Parlament al Consell Social de la Universitat
Pompeu Fabra
284-00001/11
ADOPCIÓ
Ple del Parlament, sessió 20, 13.07.2016, DSPC-P 31

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 13 de juliol de 2016, atesa la renúncia de Carles Mundó i Blanch, representant del Parlament al Consell Social de la
Universitat Pompeu Fabra, i atès que s’ha de nomenar un representant per al període
de mandat restant, d’acord amb els articles 81, 82 i 85 de la Llei 1/2003, del 19 de
febrer, d’universitats de Catalunya, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya nomena Jordi Marín i Puigpelat membre del Consell
Social de la Universitat Pompeu Fabra.
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Resolució 258/XI del Parlament de Catalunya, per la qual es nomenen
dos representants del Parlament al Consell Social de la Universitat
Politècnica de Catalunya
284-00002/11
ADOPCIÓ
Ple del Parlament, sessió 20, 13.07.2016, DSPC-P 31

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 13 de juliol de 2016, a causa de
la renúncia de Cristian Rovira i Pardo i la defunció de Miquel Asensio i Quiñonero, representants del Parlament al Consell Social de la Universitat Politècnica de
Catalunya, i atès que s’han de nomenar dos representants per al període de mandat
restant, d’acord amb els articles 81, 82 i 85 de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya nomena Pere Casals Perramon i Ricard Faura i Homedes membres del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2016
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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1.15.

Mocions

Moció 50/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’Agència Tributària
de Catalunya
302-00058/11
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 20, 14.07.2016, DSPC-P 32

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 14 de juliol de 2016, d’acord amb
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Agència Tributària de Catalunya (tram. 302-00058/11), presentada per
la diputada Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 32736), pel
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 32738) i pel Grup Parlamentari
de Junts pel Sí (reg. 32743).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) No denunciar els convenis signats entre l’Agència Tributària de Catalunya i el
Deganat Autonòmic dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles
de Catalunya fins que la Secretaria d’Hisenda no hagi finalitzat la preparació del
pla de desplegament del nou model territorial de l’Agència Tributària de Catalunya
per a assumir totes les funcions que avui són pròpies de l’Administració de la Generalitat en matèria tributària i no n’hagi informat degudament les parts afectades.
b) Mantenir reunions periòdiques informatives amb els representants del Deganat Autonòmic i dels treballadors de les oficines liquidadores dels registres de la
Propietat, Mercantil i de Béns Mobles de Catalunya per a explicar-los la voluntat
del Govern sobre les tasques que actualment acompleixen per encàrrec de l’Agència
Tributària de Catalunya i sobre el pla de desplegament del nou model territorial de
l’Agència Tributària de Catalunya.
c) Dins de l’àmbit de negociació que estableix la normativa vigent, en el marc del
tercer Acord general sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació
de la Mesa General de Negociació de l’Administració de la Generalitat, durant el
període de transició que s’obre amb la preparació del pla de desplegament del nou
model territorial de l’Agència Tributària de Catalunya i fins que l’Administració de
la Generalitat no assumeixi els impostos gestionats per les oficines liquidadores,
designar una comissió de seguiment, o de treball, amb la participació dels representants de la Generalitat i dels treballadors de les oficines liquidadores, per a fer el
seguiment i garantir la informació del pla de desplegament del nou model, especialment sobre els processos per a proveir provisionalment els llocs de treball adscrits a
les oficines territorials de l’Agència Tributària de Catalunya.
d) Abans d’aprovar el pla de desplegament del nou model territorial de l’Agència Tributària de Catalunya per a assumir totes les funcions que avui són pròpies
de l’Administració de la Generalitat en matèria tributària, informar la Federació de
Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis del contingut del pla,
presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda el contingut del pla i informar-la del
futur de l’Agència Tributària de Catalunya.
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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Moció 51/XI del Parlament de Catalunya, sobre la presentació del
Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2017
302-00059/11
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 20, 14.07.2016, DSPC-P 32

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 14 de juliol de 2016, d’acord amb
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les iniciatives previstes davant la retirada del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2016 i del Projecte de llei de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic (tram. 302-00059/11), presentada pel diputat Joan Coscubiela Conesa, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que
es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 32734), pel
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 32737) i pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 32746).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar-li, abans del 10 d’octubre de 2016, el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
al 2017.
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2016
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 52/XI del Parlament de Catalunya, sobre el projecte del centre
recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou
302-00060/11
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 20, 14.07.2016, DSPC-P 32

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 14 de juliol de 2016, d’acord amb
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el projecte recreatiu i turístic de BCN World (tram. 302-00060/11), presentada pel diputat Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 32656), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 32732) i pel
Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 32744).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya, per l’impacte positiu del projecte del centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou en el sector turístic, comercial i econòmic de Catalunya, i en particular de les comarques del Camp de Tarragona, manifesta el seu
compromís amb aquest projecte.
2. El Parlament de Catalunya considera fonamental, per a reforçar la confiança
dels inversors, que el projecte del centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou esdevingui un espai de consens entre la gran majoria dels grups parlamentaris. Per
això, el Parlament de Catalunya insta el Govern a:
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a) No incloure el projecte del centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou com
a instrument de negociació entorn de la qüestió de confiança anunciada pel president
de la Generalitat per al mes de setembre de 2016.
b) Complir de manera rigorosa el calendari anunciat per al projecte, amb l’objectiu que sigui una realitat al més aviat possible.
c) Accelerar l’aprovació definitiva del Pla director urbanístic de reordenació de
l’àmbit del centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou amb el consens de les administracions implicades, per a donar l’impuls definitiu al projecte.
d) Incentivar entre els inversors la inclusió de topònims locals i de referències a
la marca turística del territori en les denominacions comercials escollides per a referir-se al centre turístic integrat del centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir que l’1% de la inversió
feta en el projecte es dediqui a programes socials i a actuacions en el territori, i també la fórmula perquè s’inclogui aquest requisit en el plec de condicions per a l’atorgament de les llicències de casino.
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2016
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 53/XI del Parlament de Catalunya, sobre el règim disciplinari
dels Mossos d’Esquadra
302-00061/11
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 20, 14.07.2016, DSPC-P 32

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 14 de juliol de 2016, d’acord amb
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el règim disciplinari dels Mossos d’Esquadra (tram. 302-00061/11), presentada pel diputat Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 32723) i pel Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 32735).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a introduir els canvis pertinents en la
normativa relativa al règim disciplinari dels Mossos d’Esquadra –Llei 10/1994, de la
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, i Decret 183/1995, pel qual s’aprova
el Reglament de règim disciplinari del Cos de la Policia de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra– amb els objectius següents:
a) Assegurar que totes les actuacions dutes a terme en el període d’informació
reservada dins la fase inicial de tota investigació s’incorporen a l’expedient sancionador incoat.
b) Assegurar que en tota comunicació de la Divisió d’Afers Interns amb l’agent
quedi constància expressa de qui n’és l’autor.
c) Adequar, millorar i facilitar un espai concret on s’asseguri en tot moment, en
el període d’informació reservada dins la fase inicial de tota investigació, la presència del lletrat que acompanya o assessora l’agent perquè el pugui assessorar sobre
qualsevol aspecte.
d) Assegurar que, en cas de denúncies anònimes presentades contra un agent
que es demostri que són intencionadament doloses o manifestament falses, el fals
denunciant serà perseguit, persecució que inclourà la imputació per falsedat que ha
comportat danys i perjudicis morals a l’agent i al seu honor.
1.15. Mocions

20

BOPC 187
18 de juliol de 2016

e) Assegurar que els agents implicats sempre disposin d’una còpia de llur declaració.
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2016
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 54/XI del Parlament de Catalunya, sobre les addiccions socials
302-00062/11
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 20, 14.07.2016, DSPC-P 32

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 14 de juliol de 2016, d’acord amb
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les addiccions socials (tram. 302-00062/11), presentada per la diputada
Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 32482) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 32747).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Desenvolupar una estratègia comuna i transversal de prevenció de les noves
patologies relacionades amb l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), que inclogui la participació activa de tots els departaments competents en
la matèria, i incloure en el marc del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions un objectiu específic sobre la prevenció de les noves patologies relacionades amb l’ús de les TIC.
b) Impulsar, en el marc del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn
mental i addiccions, la creació d’una comissió de treball sobre prevenció i atenció
de les addiccions socials, amb la participació de professionals experts en la matèria,
associacions de familiars i afectats i experts en TIC, per tal d’aprofundir més en el
coneixement d’aquestes noves addiccions socials i en les causes, el desenvolupament
i la prevalença d’aquestes.
c) Posar especial atenció i diligència, mitjançant la comissió de treball que es
creï, en l’avaluació de l’impacte que les noves patologies relacionades amb les TIC
poden tenir amb conductes indesitjables com la discriminació o els maltractaments
patits per joves i infants.
d) Avaluar, modificar o, si escau, establir les polítiques de foment del joc responsable de la Generalitat de Catalunya, incloent-hi el possible impacte sobre les
polítiques de comunicació o publicitat institucional i les polítiques d’admissió d’activitats promocionals de tercers establertes i adoptades per mitjans de comunicació
de titularitat pública en l’àmbit competencial de la Generalitat o que rebin ajudes de
caràcter públic de la Generalitat.
e) Fomentar l’elaboració, l’adopció, la implementació i l’aplicació efectives de
codis de bones pràctiques relatives al joc responsable, amb especial incidència en
les polítiques publicitàries o de promoció comercial de l’activitat dels operadors que
actuïn en l’àmbit territorial de Catalunya.
f) Fomentar la submissió voluntària dels operadors que actuïn en l’àmbit territorial de Catalunya a organismes voluntaris d’avaluació prèvia de l’adequació de llur
activitat publicitària o de promoció comercial de llur activitat als compromisos establerts en els codis de bones pràctiques que hagin adoptat voluntàriament.
1.15. Mocions
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g) Elaborar, en el marc de la comissió de treball que es creï, un protocol integral
de prevenció, detecció i actuació que sigui eficaç i capaç de reduir els casos de dependència de les TIC abans de convertir-se en addicció, amb una estratègia específica i diferenciada per a menors i joves, ateses les característiques especials que fan
més vulnerables aquests col·lectius.
h) Establir un període màxim d’un any a partir de l’aprovació d’aquesta moció
per a l’elaboració i la implementació de l’estratègia comuna i del protocol. Aquest
protocol ha d’incloure, com a mínim, els punts següents:
1r. Educació als infants a partir de l’ensenyament secundari, mitjançant tallers
enfocats al coneixement de les TIC, tallers sobre les nefastes conseqüències del joc
patològic i tècniques d’autoprotecció en línia.
2n. Formació presencial i obligatòria per als professionals implicats en l’àmbit
escolar, tant els professors com el personal del centre educatiu, i informació per a
les famílies i els professionals sanitaris en aspectes relacionats amb les TIC, llur
influència sobre els menors i els joves, les possibilitats de desenvolupar una addicció i la simptomatologia que presenten les addiccions, per tal d’aconseguir fer una
detecció precoç i eficaç d’aquestes noves patologies que permeti actuar i cercar solucions ràpides.
i) Garantir, d’una manera coordinada, mitjançant el servei d’informació 012 i
els serveis del CatSalut Respon i del telèfon Infància Respon, la prevenció i l’atenció adequades de les addiccions socials per mitjà de la formació dels professionals
prestadors dels serveis.
j) Dur a terme, en el marc de la comissió de treball que es creï, accions conjuntes
de prevenció amb les entitats més representatives dedicades al tractament d’addiccions i la comunitat educativa, i també accions encaminades a promoure un ús responsable del joc, sense crear alarmismes i, sobretot, dotant els pares i mares d’eines
per a poder combatre les dependències en la fase inicial, que incloguin informació
sobre les institucions que treballen amb aquestes patologies, per si necessiten ajuda
professional.
k) Fer campanyes de divulgació multicanal, en el marc de la comissió de treball
que es creï, per a conscienciar el conjunt de la societat sobre la importància de protegir els drets dels infants i els joves, amb la finalitat d’evidenciar que un ús inadequat
de les TIC i, en especial, tot allò que estigui relacionat amb el joc i les apostes comporta un greu risc per als menors i adolescents, amb uns efectes socials, físics i psicològics que poden esdevenir molt greus en cas que no es rebi el tractament adequat.
l) Establir una dotació pressupostària adequada que permeti posar en marxa immediatament la formació, els tallers a les aules, la línia telefònica i les altres activitats aprovades en aquesta moció.
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 55/XI del Parlament de Catalunya, sobre la desmilitarització de
Catalunya
302-00063/11
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 20, 14.07.2016, DSPC-P 32

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 14 de juliol de 2013, d’acord amb
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una Catalunya desmilitaritzada (tram. 302-00063/11), presentada per la
diputada Gabriela Serra Frediani, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat
1.15. Mocions

22

BOPC 187
18 de juliol de 2016

Popular - Crida Constituent, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 32733), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 32740) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 32742).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fer totes les accions necessàries davant del Ministeri de Defensa i de l’Institut
d’Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa per a reclamar el traspàs a
la Generalitat, o a l’ens local que correspongui, i mitjançant els instruments jurídics
pertinents, del patrimoni militar de tipus immobiliari que es trobi en desús, per a
destinar-lo a usos públics de caràcter civil.
b) Prohibir, com a exercici de coherència amb els valors de la pau, els actes
d’exaltació militar i de legitimació de la violència i de les armes, i no permetre les
desfilades militars i altres actes d’aquest tipus en espais civils de Catalunya.
c) Prohibir les maniobres militars en espais no estrictament militars, com ara les
que es fan al Parc Natural de la Serra de Collserola, al Parc Natural de la Muntanya
de Montserrat, a la serra de l’Albera i als pobles de Sant Climent Sescebes i Talarn,
entre d’altres, i promoure també que els ens locals, en exercici de llurs atribucions i
competències, actuïn de la mateixa manera.
d) Desautoritzar la participació i la presència d’avions de combat en exhibicions
aèries com la Festa al Cel en qualsevol municipi on se celebri.
e) Evitar la presència de l’exèrcit en qualsevol centre educatiu i de formació i
evitar també que sigui present a espais educatius i promocionals com el Saló de
l’Ensenyament o el Saló de la Infància, a Barcelona; el Saló d’Esport i Turisme de
Muntanya o la Fira de Formació Professional, a Lleida; l’ExpoJove, de Girona, o
l’Espai de l’Estudiant, de Valls.
f) No concedir ajuts i no promoure activitats per part de l’Administració a la indústria militar a Catalunya, inclòs el suport a la recerca i el desenvolupament que
siguin explícitament orientats al creixement de la indústria militar i armamentista.
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2013
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

1.20.

Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el sistema de protecció a la infància
300-00073/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 14.07.2016, DSPC-P 32.

Interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs escolar 2016-2017
300-00074/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 14.07.2016, DSPC-P 32.
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Interpel·lació al Govern sobre el treball autònom
300-00075/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 14.07.2016, DSPC-P 32.

Interpel·lació al Govern sobre la futura banca pública catalana i
l’Institut Català de Finances
300-00076/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 14.07.2016, DSPC-P 32.

Interpel·lació al Govern sobre la política energètica
300-00077/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 14.07.2016, DSPC-P 32.

Interpel·lació al Govern sobre l’Agència Europea del Medicament
300-00078/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 14.07.2016, DSPC-P 32.

Interpel·lació al Govern sobre la política aeroportuària de l’Estat
espanyol i AENA i la seva incidència en els problemes recents de
Vueling
300-00079/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 14.07.2016, DSPC-P 32.

Interpel·lació al Govern sobre la creació d’estructures
administratives, fiscals i financeres
300-00080/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 14.07.2016, DSPC-P 32.
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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
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’establiment
d’un programa de la Unió per a donar suport a activitats específiques
de foment de la participació dels consumidors i altres usuaris finals
de serveis financers en la formulació de polítiques de la Unió en
l’àmbit dels serveis financers durant el període 2017-2020
295-00055/11
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, d’acord amb l’article 200 del Reglament, ha conegut la proposta.

1.40.03. Coneixements de les propostes
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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 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
DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 20, tinguda el 13.07.2016, DSPC-P 31.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies hàbils (del 19.07.2016 al
21.07.2016).
Finiment del termini: 22.07.2016; 12:00 h.

Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
200-00009/11
ACORD DEL PLE
Sessió 20, 13.07.2016, DSPC-P 31

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 13 de juliol de 2016, ha adoptat
la Resolució 250/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 3/2016,
del 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública (tram. 20300004/11). Un cop validat aquest decret llei, i d’acord amb l’article 155.4 del Reglament, s’ha sotmès a votació la proposta de tramitar-lo com a projecte de llei, que ha
estat aprovada per 131 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció.
Aquest acord del Ple dóna lloc a la tramitació com a projecte de llei del Decret
llei 3/2016, del 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
D’acord amb el dit article del Reglament, no s’hi poden presentar esmenes de devolució.
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Article 155.4 del Reglament del Parlament.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT, EXCLUSIVAMENT
AMB TEXT ALTERNATIU

Termini: atès el procediment d’urgència, 5 dies hàbils (del 19.07.2016 al 25.07.2016).
Finiment del termini: 26.07.2016; 12:00 h.
N. de la r.: El text del Decret llei, que es tramita com a Projecte de llei, va ésser
publicat en el BOPC 152, del 09.06.2016, a la pàg. 39.
3.01.01. Projectes de llei
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3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat i
d’incompatibilitats i dels conflictes d’interessos dels diputats i
diputades del Parlament de Catalunya
202-00009/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP PPC (reg. 32485; 32615; 32855).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.07.2016 al 20.07.2016).
Finiment del termini: 21.07.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
202-00017/11
DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 20, tinguda el 13.07.2016, DSPC-P 31.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 19.07.2016 al 25.07.2016).
Finiment del termini: 26.07.2016; 12:00 h.

Proposició de llei d’accés als llibres de text per mitjà d’un sistema de
préstec
202-00032/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP JS (reg. 32378; 32412).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 18.07.2016 al 20.07.2016).
Finiment del termini: 21.07.2016; 12:00 h.

Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i
discriminació
202-00033/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC; GP JS (reg. 32288; 32379; 32413).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 18.07.2016 al 20.07.2016).
Finiment del termini: 21.07.2016; 12:00 h.
3.01.02. Proposicions de llei
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Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la
prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les
persones en situació de dependència
202-00036/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP JS (reg. 32382; 32414).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 18.07.2016 al 20.07.2016).
Finiment del termini: 21.07.2016; 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 prevenció del suïcidi entre els joves
250-00449/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30661 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPJ, 14.07.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 30661)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Presentar en els propers sis mesos, i en el marc del Pla de Salut, l’estat d’implementació del Codi Risc Suïcidi (CRS), amb especial èmfasi en el protocol per a
l’atenció dels adolescents.
Esmena 2, GP JS (2)
D’addició d’un nou punt

2. Impulsar els mecanismes de coordinació i retiment de comptes idonis entre la
Comissió de Seguiment del CRS i les comissions de Salut i de Polítiques de Joventut
del Parlament.

Proposta de resolució sobre les biblioteques escolars
250-00493/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 32218).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.07.2016 al 22.07.2016).
Finiment del termini: 25.07.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la formació d’especialistes en
biblioteques escolars
250-00494/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 32219).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.07.2016 al 22.07.2016).
Finiment del termini: 25.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’ús de WhatsApp com a mitjà de
comunicació
250-00495/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 32220).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.07.2016 al 22.07.2016).
Finiment del termini: 25.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el compliment del Conveni col·lectiu de
l’Hospital Universitari Sant Joan, de Reus
250-00496/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 32221).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.07.2016 al 22.07.2016).
Finiment del termini: 25.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la recuperació del servei de la línia S5
de Ferrocarrils de la Generalitat a Rubí
250-00497/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 32222; 32253).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.07.2016 al 22.07.2016).
Finiment del termini: 25.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla estratègic de
reactivació socioeconòmica del Baix Penedès
250-00498/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 32223).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.07.2016 al 22.07.2016).
Finiment del termini: 25.07.2016; 12:00 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre el finançament de la llet sense lactosa
per als infants amb intolerància
250-00499/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 32224).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.07.2016 al 22.07.2016).
Finiment del termini: 25.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el finançament de les màscares
d’inhalació pediàtrica
250-00500/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 32225).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.07.2016 al 22.07.2016).
Finiment del termini: 25.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’una unitat d’expertesa en
esclerosi lateral amiotròfica
250-00501/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 32226).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.07.2016 al 22.07.2016).
Finiment del termini: 25.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’oferta del cicle formatiu
d’administració i finances a l’Institut J. V. Foix, de Rubí
250-00502/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 32227).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.07.2016 al 22.07.2016).
Finiment del termini: 25.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les proves complementàries sol·licitades
per l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques per a malalts de
síndromes de sensibilització central
250-00503/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 32228).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.07.2016 al 22.07.2016).
Finiment del termini: 25.07.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la creació del bus universitari per a
l’àmbit de la Universitat Rovira i Virgili
250-00504/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 32213; 32229).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.07.2016 al 22.07.2016).
Finiment del termini: 25.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures relatives a una
alimentació específica per a menors amb intoleràncies o al·lèrgies
alimentàries
250-00506/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 32230).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.07.2016 al 22.07.2016).
Finiment del termini: 25.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció del canal SegarraGarrigues
250-00507/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 32235).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.07.2016 al 22.07.2016).
Finiment del termini: 25.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Mar Nova, de Premià de Mar
250-00508/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 32236).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 19.07.2016 al
20.07.2016).
Finiment del termini: 21.07.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el desplegament integral 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
250-00509/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 32237).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.07.2016 al 22.07.2016).
Finiment del termini: 25.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el millorament del transport públic als
municipis de la plana del delta del Llobregat
250-00510/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 32214; 32238).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.07.2016 al 22.07.2016).
Finiment del termini: 25.07.2016; 12:00 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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4.

Informació

4.53.

Sessions informatives i compareixences

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

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

Acord de tenir la sessió de compareixença del secretari general de Treball, Afers
Socials i Famílies davant la Comissió de la Infància per a informar sobre la situació dels menors que inhalen cola; 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 (tram. 357-00172/11; 357-00173/11), adoptat
per la Comissió de la Infància, en la sessió 6, tinguda el 12.07.2016, DSPC-C 177.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el
conseller d’Interior sobre el col·lectiu Mossos per la Independència i
sobre l’ús que aquest col·lectiu fa d’una imatge basada en el logotip
oficial del Cos de Mossos d’Esquadra
354-00080/11
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s (reg. 32537).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 13.07.2016.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el
conseller de Salut sobre les informacions aparegudes amb relació a
la cessió de la gestió de l’Hospital Duran i Reynals, de l’Hospitalet de
Llobregat, a SSR Hestia
354-00081/11
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP SOC (reg. 32731).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 13.07.2016.

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el
conseller de Salut sobre les informacions aparegudes amb relació a
la cessió de la gestió d’un hospital públic a SSR Hestia
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354-00082/11
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CSP (reg. 32739).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 13.07.2016.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença

Proposta d’audiència en ponència de Carlos Luca de Tena, en
representació d’eBay, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de
les activitats d’espectacles públics i recreatives
352-00417/11
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP C’s (reg. 32043).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Interior, 13.07.2016.

Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges davant la
Comissió de la Infància perquè informi sobre el cas de presumptes
abusos a menors en un centre educatiu de Barcelona i sobre el
protocol per a aquests casos
356-00061/11
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

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

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.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença
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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
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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.

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.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació
Ammfeina Salut Mental Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament
perquè informi sobre les actuacions en defensa de les persones amb
problemes de salut mental i de llurs familiars
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356-00238/11
SOL·LICITUD

Presentació: Anna Simó i Castelló, del GP JS, Sonia Sierra Infante, del GP C’s, Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC, Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP, María José
García Cuevas, del GP PPC, Pilar Castillejo Medina, del GP CUP-CC (reg. 31680).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 13.07.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació de
Salut Mental Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament perquè
informi sobre les actuacions en defensa de les persones amb
problemes de salut mental i de llurs familiars
356-00239/11
SOL·LICITUD

Presentació: Anna Simó i Castelló, del GP JS, Sonia Sierra Infante, del GP C’s, Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC, Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP, María José
García Cuevas, del GP PPC, Pilar Castillejo Medina, del GP CUP-CC (reg. 31680).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 13.07.2016.

Sol·licitud de compareixença d’Eugeni Rodríguez, en representació de
l’Observatori contra l’Homofòbia, davant la Comissió d’Ensenyament
perquè presenti un estudi sobre l’homofòbia fet en un institut de
Bellvitge, a l’Hospitalet de Llobregat
356-00240/11
SOL·LICITUD

Presentació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s (reg. 31757).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 13.07.2016.

Sol·licitud de compareixença de Carlos Pérez Solsona, agent dels
Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Interior perquè informi
sobre la problemàtica del règim disciplinari del Cos de Mossos
d’Esquadra
356-00244/11
SOL·LICITUD

Presentació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s (reg. 31913).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 13.07.2016.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença
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Sol·licitud de compareixença de Felipe Amador Amador, agent dels
Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Interior perquè informi
sobre la problemàtica del règim disciplinari del Cos de Mossos
d’Esquadra
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356-00245/11
SOL·LICITUD

Presentació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s (reg. 31913).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 13.07.2016.

Sol·licitud de compareixença de Francisco Javier Carrión Fernández,
agent dels Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Interior perquè
informi sobre la problemàtica del règim disciplinari del Cos de
Mossos d’Esquadra
356-00246/11
SOL·LICITUD

Presentació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s (reg. 31913).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 13.07.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació
Inclusió Social del Trastorn de l’Espectre Autista (ISTEA) davant
la Comissió de la Infància perquè informi sobre el tractament que
reben els infants diagnosticats de trastorn de l’espectre autista i llurs
familiars
356-00248/11
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 6 de la Comissió de la Infància, 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.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Estratègia
Catalana Residu Zero davant la Comissió de Medi Ambient i
Sostenibilitat perquè expliqui el fonament i la conveniència d’una llei
de prevenció dels residus i per a l’ús eficient dels recursos
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356-00253/11
SOL·LICITUD

Presentació: Ferran Civit i Martí, juntament amb cinc altres diputats del Portaveus
dels grups parlamentaris en la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, GP JS,
Sergi Saladié Gil, del GP CUP-CC (reg. 32200).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 13.07.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Retorna davant
la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè expliqui el
fonament i la conveniència d’una llei de prevenció dels residus i per a
l’ús eficient dels recursos
356-00254/11
SOL·LICITUD

Presentació: Ferran Civit i Martí, juntament amb cinc altres diputats del Portaveus
dels grups parlamentaris en la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, GP JS,
Sergi Saladié Gil, del GP CUP-CC (reg. 32201).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 13.07.2016.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les informacions
aparegudes amb relació a l’atac al web del Sindicat de Policies de
Catalunya de l’octubre del 2013
356-00256/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 32244).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 13.07.2016.

Sol·licitud de compareixença del director del Centre de Seguretat de
la Informació de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals
perquè informi sobre les informacions aparegudes amb relació a
l’atac al web del Sindicat de Policies de Catalunya de l’octubre del
2013
356-00257/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 32249).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 13.07.2016.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença
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Sol·licitud de compareixença de Miguel Angel Aguilar davant la
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals
i Transparència perquè exposi les conclusions de la Fiscalia amb
relació a la investigació sobre els nadons robats a Catalunya
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356-00258/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 32355).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 13.07.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Sos Bebès
Robats davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència perquè exposi els desitjos de
l’organització amb relació a la investigació sobre els nadons robats a
Catalunya
356-00259/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 32356).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 13.07.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Banc d’ADN
davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència perquè informi sobre l’avenç en la
recuperació i l’exhumació de les fosses de la Guerra Civil a Catalunya
356-00260/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 32357).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 13.07.2016.

Sol·licitud de compareixença de Joan Grimalt Obrador, professor
del Consell Superior d’Investigacions Científiques i expert en
geoquímica orgànica ambiental, davant la Comissió de Medi Ambient
i Sostenibilitat perquè expliqui l’eliminació dels residus dels sòls
industrials i la contaminació dels sòls al recinte industrial d’Ercros a
Flix
356-00261/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 32399).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 13.07.2016.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença
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Sol·licitud de compareixença de Marta Pujadas i Garriga, doctora
en ciència i tecnologia ambientals per la Universitat Autònoma
de Barcelona i autora d’una tesi sobre la planta química de Flix,
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè expliqui
l’eliminació dels residus dels sòls industrials i la contaminació dels
sòls al recinte industrial d’Ercros a Flix
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356-00262/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 32399).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 13.07.2016.

Sol·licitud de compareixença de Marc Mur Bages, alcalde de Flix,
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè exposi les
demandes de l’Ajuntament amb relació a la contaminació dels sòls
dels terrenys d’Ercros
356-00263/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 32400).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 13.07.2016.

Sol·licitud de compareixença de Daniel Valls, president del Consell
Català de la Producció Agrària Ecològica, davant la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè expliqui les
activitats del Consell en el darrer any
356-00264/11
SOL·LICITUD

Presentació: Maria Dolors Rovirola i Coromí, juntament amb cinc altres diputats del
Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació (reg. 32708).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 13.07.2016.

Sol·licitud de compareixença de Maite Masià i Ayala, directora
interina de l’Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d’Afers
Institucionals perquè informi sobre el seu pla d’acció i les mesures
previstes en la lluita contra la corrupció
356-00266/11
SOL·LICITUD

Presentació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s (reg. 32757).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 13.07.2016.
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Sol·licitud de compareixença d’Assumpció Riba, exresponsable
d’auditoria interna de l’Oficina Antifrau de Catalunya, davant la
Comissió d’Afers Institucionals perquè faci balanç de la seva gestió i
dels resultats de les auditories internes
356-00267/11
SOL·LICITUD

Presentació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s (reg. 32758).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 13.07.2016.

4.53.10.

Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió de
Matèries Secretes i Reservades en compliment de l’article 5.2 de la
Llei 28/2001
355-00036/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 3 de la Comissió de Matèries Secretes i Reservades, tinguda el 13.07.2016, DSPC-C .

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

Compareixença d’una representació de la Plataforma d’Infància de
Catalunya davant la Comissió de la Infància per a presentar l’Informe
sobre salut mental del 2016
357-00166/11
SUBSTANCIACIÓ

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

Compareixença del secretari general de Treball, Afers Socials i
Famílies davant la Comissió de la Infància per a informar sobre la
situació dels menors que inhalen cola
357-00172/11
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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