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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al 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
352-00484/11
Sol·licitud
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat de Joves Agricultors de Catalunya amb relació al 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
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al 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
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de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de
les seccions de crèdit de les cooperatives
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de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives
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Sol·licitud
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maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives
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Sol·licitud
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6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de
les cooperatives
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de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de
crèdit de les cooperatives
352-00492/11
Sol·licitud

36

Proposta d’audiència en comissió de Miquel Trias Sagnier, catedràtic de dret mercantil d’Esade - Universitat Ramon Llull, amb relació al 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
352-00493/11
Sol·licitud
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Proposta d’audiència en comissió de Francesc Bayo Fumadó, en representació de
la Cambra Arrossera del Montsià, amb relació al 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
352-00494/11
Sol·licitud

37

Proposta d’audiència en comissió de Josep Segura Solé, en representació de la
Plataforma Anti-Fons Obligatori, amb relació al 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
352-00495/11
Sol·licitud

37

Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació al 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
352-00496/11
Sol·licitud

37

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Seccions de Crèdit de Catalunya amb relació al 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
352-00497/11
Sol·licitud

38

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al 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
352-00498/11
Sol·licitud

38

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Plataforma Anti-Fons
Obligatori amb relació al 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
352-00499/11
Sol·licitud

38

Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Analistes Financers Internacionals amb relació al 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
352-00500/11
Sol·licitud

38

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació Catalana de
Caixes d’Estalvis amb relació al 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
352-00501/11
Sol·licitud

39

Proposta d’audiència en comissió de Josep Segura Solé, president de la Plataforma Anti-Fons Obligatori, amb relació al 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
352-00502/11
Sol·licitud

39

Proposta d’audiència en comissió de Ramon Sarroca, president de la Federació de
Cooperatives Agràries de Catalunya, amb relació al 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
352-00503/11
Sol·licitud

39

Sol·licitud de compareixença de representants de la Plataforma per a la Defensa de
l’Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya davant la Comissió d’Afers Socials i
Famílies perquè exposin els resultats de l’informe sobre la salut mental en el marc
del treball
356-00286/11
Sol·licitud
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Sol·licitud de compareixença d’una representació dels treballadors de les oficines
liquidadores davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre les
funcions que les oficines liquidadores compleixen a compte de l’Agència Tributària
de Catalunya
356-00295/11
Sol·licitud

40

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’Enquesta de seguretat pública de Catalunya del 2015
355-00043/11
Sol·licitud i tramesa a la Comissió

40

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i
d’altres persones
Compareixença del secretari per a la Governança de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre
les activitats del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
357-00178/11
Acord de tenir la sessió de compareixença

40

Compareixença del director del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre les informacions
aparegudes amb relació a l’atac al web del Sindicat de Policies de Catalunya de
l’octubre del 2013
357-00179/11
Acord de tenir la sessió de compareixença

40

Compareixença d’una representació de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a explicar l’estat de la qüestió amb relació a les persones refugiades
a Catalunya i les mesures que cal dur a terme
357-00191/11
Acord de tenir la sessió de compareixença

41

Compareixença d’una representació d’Asil.cat i Mare Mortum davant la Comissió
d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre els refugiats i les mesures necessàries per a garantir-los el refugi adequat
357-00192/11
Acord de tenir la sessió de compareixença

41

Compareixença de Ramón María Moreno, director general de la Casa Àsia, davant
la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència
per a informar sobre la situació i l’activitat de la Casa Àsia
357-00193/11
Acord de tenir la sessió de compareixença

41

Compareixença de Miguel Ángel Aguilar davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a exposar les conclusions de la
Fiscalia amb relació a la investigació sobre els nadons robats a Catalunya
357-00194/11
Acord de tenir la sessió de compareixença
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Compareixença d’una representació de Sos Bebès Robats davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a exposar els
desitjos de l’organització amb relació a la investigació sobre els nadons robats a
Catalunya
357-00195/11
Acord de tenir la sessió de compareixença

42

Compareixença d’una representació del Banc d’ADN davant la Comissió d’Acció
Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre
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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 264/XI del Parlament de Catalunya, de validació del
Decret llei 4/2016, del 21 de juny, de recuperació parcial de la paga
extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal
del sector públic de la Generalitat i altres mesures urgents en
matèria de personal
203-00005/11
ADOPCIÓ
Ple del Parlament, sessió 21, 27.07.2016, DSPC-P 34

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 27 de juliol de 2016, ha debatut
el Decret llei 4/2016, del 21 de juny, de recuperació parcial de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la
Generalitat i altres mesures urgents en matèria de personal (tram. 203-00005/11), 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 4/2016, del 21 de juny, de recuperació parcial de la paga extraordinària i
addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat i altres mesures urgents en matèria de personal.
Palau del Parlament, 27 de juliol de 2016
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

1.01.10.

Normes de règim interior

Codi de conducta dels membres del Parlament de Catalunya
221-00005/11
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 21, 28.07.2016, DSPC-P 35

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 28 de juliol de 2016, ha ratificat
el Codi de conducta dels membres del Parlament de Catalunya (tram. 221-00005/11),
aprovat per la Comissió del Reglament en la sessió tinguda el dia 25 de juliol de
2016, d’acord amb l’article 15 del Reglament del Parlament.
Codi de conducta dels membres del Parlament de Catalunya
Preàmbul

El títol V de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix els principis ètics i les regles de conducta
bàsics als quals han d’ajustar llur actuació els alts càrrecs de la Generalitat i disposa
que les institucions i els organismes públics compresos en l’àmbit d’aplicació de la
llei elaborin un codi de conducta que concreti i desenvolupi aquells principis d’ac-
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tuació, n’estableixi d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències que pot
tenir incomplir-los.
La disposició addicional cinquena de la Llei 19/2014 regula el règim específic del
Parlament de Catalunya en matèria de transparència, accés a la informació pública
i bon govern, en el qual s’inclou el desenvolupament de les regles de bon govern en
l’àmbit parlamentari, que el mateix Parlament ha d’establir d’acord amb el principi
d’autonomia institucional que li reconeix l’article 58.1 de l’Estatut.
La reforma del Reglament del Parlament per adaptar-lo als requeriments de la
Llei de transparència introdueix, entre els deures dels diputats, diverses obligacions
en matèria de bon govern i estableix també que el Parlament elabori i aprovi un codi
de conducta amb el contingut mínim que determina l’article 15 del Reglament.
Les regles de bon govern, entre les quals destaca de manera especial el Codi de
conducta, són una exigència derivada d’una demanda social de més transparència
que ha de garantir, com a element essencial, que les persones que exerceixen càrrecs
públics electes siguin un exemple referencial de bona praxi en l’exercici al màxim
nivell de la funció representativa i de servei públic.
L’elaboració de codis de conducta en l’àmbit parlamentari té nombrosos referents, especialment en l’àmbit del dret comparat de les democràcies occidentals i de
la Unió Europea. També hi ha informes i llibres blancs en aquesta matèria que recomanen l’aplicació de mesures de bon govern i regles ètiques pensades per assolir
les màximes expectatives socials d’un capteniment exemplar dels càrrecs públics i,
de manera especial, dels membres de les cambres legislatives.
Els codis de conducta s’han vist molt sovint com a meres declaracions programàtiques, no s’han percebut com a veritables regles obligatòries de conducta i amb
unes garanties efectives de control i exigència. Però aquesta percepció ha de canviar forçosament amb l’entrada en vigor de la Llei de transparència, perquè el seu
contingut posa en relleu un canvi substancial en la manera de valorar els codis de
conducta.
Els codis de conducta no poden tenir un valor merament declaratiu, de desig o de
recomanació i s’han de convertir en instruments de contingut vinculant, que tinguin
com a objectiu garantir la integritat, l’honorabilitat, la transparència i la responsabilitat dels càrrecs públics electes. Aquest canvi d’enfocament es produeix perquè
els codis esdevenen instruments d’existència obligatòria, que tenen com a finalitat
desplegar i concretar les regles de conducta que estableix la Llei de transparència i
han de determinar les conseqüències d’incomplir-les.
Aquest Codi de conducta aborda tots els àmbits essencials que integren el concepte de bon govern. En primer lloc, defineix els principis bàsics als quals els diputats han d’ajustar sempre llur actuació, entre els quals cal destacar els d’integritat,
honorabilitat, objectivitat, imparcialitat, transparència, responsabilitat i austeritat.
En segon lloc, estableix les regles bàsiques del capteniment dels càrrecs electes envers els ciutadans, els empleats públics, les altres institucions i els mitjans de comunicació. Finalment, complementa el règim d’incompatibilitats per raó del càrrec
definit per la llei, regula les situacions de conflicte d’interessos i estableix les conseqüències d’un eventual incompliment.
Capítol I. Objecte i àmbit d’aplicació
Article 1. Objecte

El Codi de conducta dels membres del Parlament de Catalunya té com a objecte desplegar el mandat de l’article 15 del Reglament del Parlament en aplicació de
l’apartat 2.f de la disposició addicional cinquena de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Article 2. Àmbit d’aplicació

El Codi de conducta s’aplica als diputats del Parlament de Catalunya.
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Capítol II. Principis generals d’actuació i d’exercici del càrrec
Article 3. Interès públic

1. Els diputats del Parlament han d’exercir els drets i complir els deures inherents
a llur càrrec d’acord amb l’interès públic.
2. L’actuació dels diputats no pot estar induïda o compromesa per la finalitat de
cercar o d’obtenir qualsevol mena de recompensa o de benefici particular o de tercers que no sigui conforme a l’interès general dels ciutadans o d’un determinat sector de la societat.
Article 4. Integritat i honestedat

1. Els diputats del Parlament han d’exercir sempre llurs atribucions amb integritat i honestedat, vetllant per no incórrer en cap conflicte d’interessos ni en cap altra
mena de situació que pugui condicionar indegudament l’exercici de llur càrrec representatiu.
2. Els diputats del Parlament tenen l’obligació de declarar qualsevol interès privat que pugui tenir relació amb llurs activitats públiques i han d’adoptar totes les
mesures necessàries per a evitar d’incórrer en cap situació de conflicte d’interessos.
3. L’obligació que estableix l’apartat 2 s’ha de fer efectiva en el moment d’adquirir la plena condició de diputat. Així mateix, al llarg de la legislatura el diputat està
obligat a comunicar les variacions dels interessos privats que puguin tenir relació
amb la seva activitat pública.
Article 5. Transparència

Els diputats del Parlament han d’actuar d’acord amb el principi de transparència
i han de complir les obligacions d’informació i de publicitat relatives a l’exercici del
càrrec.
Article 6. Austeritat i retiment de comptes

1. Els diputats del Parlament i els grups parlamentaris han de gestionar els recursos que el Parlament posa a llur abast amb el compliment estricte de les obligacions
que estableix la normativa comptable i pressupostària.
2. Els diputats del Parlament han de garantir que utilitzen els recursos que el
Parlament posa a llur abast de manera racional, adequada i eficient en l’exercici de
llurs funcions.
Article 7. Actitud exemplar

1. El capteniment dels diputats del Parlament ha de respondre sempre a la confiança pública de què són dipositaris com a càrrecs electes.
2. Els diputats del Parlament han de mantenir en tot moment una conducta respectuosa amb els altres diputats i amb els ciutadans, i una actitud escrupolosa i
exemplar d’acord amb el principi d’igualtat sense discriminació per raó de gènere, orientació sexual, creences, ideologia, origen o condició social, ètnia, llengua
o qualsevol altra. Aquest capteniment ha d’implicar sempre la utilització d’un llenguatge adequat, i també un sistema de relació fonamentat en la interacció constructiva, cordial i dialogant amb totes les persones i tots els col·lectius sense exclusió.
3. Els diputats del Parlament han de tenir un tracte adequat i respectuós amb totes les persones que presten serveis al Parlament. Aquest tracte ha de respectar sempre els drets que els Estatuts del règim i el govern interiors reconeixen al personal
al servei del Parlament.
Article 8. Relacions amb els mitjans de comunicació

1. La col·laboració entre els diputats del Parlament i els mitjans de comunicació
s’ha d’orientar a favor del dret a la informació i del dret dels ciutadans a poder tenir
una opinió informada. Aquesta col·laboració no inclou les informacions confidencials o sobre les quals el Reglament del Parlament o les lleis estableixen una restricció
en interès d’altres drets o béns jurídics.
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2. En les compareixences públiques davant els mitjans de comunicació, els diputats del Parlament han de tenir cura de l’actitud, el llenguatge emprat i el tracte
envers els professionals de la informació i també les altres persones que hi són presents, amb la finalitat de preservar la dignitat de la institució parlamentària.
Article 9. Publicitat de l’agenda parlamentària

1. Els diputats del Parlament han de fer pública llur agenda parlamentària en el
Portal de la Transparència del Parlament.
2. La publicitat de l’agenda parlamentària ha d’incloure, en tot cas, les reunions,
els contactes i les audiències que els diputats tenen, en l’exercici de llurs funcions,
amb qualsevol persona, entitat o organització que tingui la condició de grup d’interès i pugui influir en la tramitació de les iniciatives parlamentàries o l’exercici del
dret de vot.
3. L’agenda parlamentària ha d’estar actualitzada i se n’ha de fer publicitat amb
periodicitat quinzenal com a mínim. S’hi han d’indicar les persones, les entitats i
les organitzacions concernides, i també la data i l’objecte de la reunió, l’acte o l’activitat.
Article 10. Treball parlamentari

1. Els diputats del Parlament tenen el deure d’assistir a les reunions, les sessions,
els debats i les votacions del Ple, de les comissions o dels altres òrgans parlamentaris dels quals són membres. Per a ampliar la transparència s’ha de publicar l’assistència, l’orientació de vot i les propostes parlamentàries dels diputats, tant en les
sessions plenàries com en les comissions de treball.
2. Els diputats del Parlament no poden promoure actuacions emparades en l’exercici de llur càrrec que impliquin un abús de dret o un frau de llei.
3. Els diputats del Parlament han d’ésser especialment curosos i diligents en
l’aplicació de les regles de cortesia i han de respectar les normes parlamentàries
d’ordre i disciplina.
Article 11. Drets dels ciutadans i dels compareixents

1. Els diputats del Parlament han de respectar sempre els drets dels ciutadans als
quals facin referència directa amb motiu de l’exercici del càrrec.
2. En el cas de compareixents o de candidats a ésser designats o proposats pel
Parlament, els diputats han de formular les preguntes i fer les intervencions respectant sempre els drets fonamentals dels compareixents.
Capítol III. Règim d’incompatibilitats
Article 12. Règim general i declaracions

1. Els diputats del Parlament estan subjectes al règim d’incompatibilitats legalment establert i a les obligacions de declaració d’activitats i de béns que estableix el
Reglament en aquesta matèria.
2. El contingut de les declaracions dels diputats, degudament actualitzat, s’ha de
fer públic en el Portal de la Transparència en els termes que estableix el Reglament.
Article 13. Dedicació i retribució

1. Els diputats del Parlament exerceixen el càrrec amb dedicació exclusiva, sens
perjudici de l’exercici de les activitats públiques o privades que permet llur règim
d’incompatibilitats.
2. El reconeixement d’una situació de compatibilitat comporta els efectes retributius establerts legalment i, si escau, una reducció dels drets econòmics dels diputats
del Parlament en funció de la naturalesa de l’activitat declarada compatible, que ha
d’ésser fixada per la Mesa d’acord amb el que estableix l’article 12.2 del Reglament
del Parlament.
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Capítol IV. Conflicte d’interessos
Article 14. Disposició general

1. Els diputats del Parlament i els grups parlamentaris han de vetllar pel compliment estricte dels preceptes i les regles que estableixen el Reglament del Parlament
i aquest Codi de conducta en matèria de conflictes d’interessos.
2. Als efectes del que estableix aquest Codi de conducta, hi ha conflicte d’interessos si es dóna un dels supòsits a què fa referència l’article 15 i es pot deduir
raonablement que pot condicionar l’exercici del càrrec parlamentari en perjudici de
l’interès general.
3. El que estableix l’apartat 2 no afecta en cap cas la participació i l’actuació dels
diputats en l’exercici de la funció legislativa, llevat que es tracti d’iniciatives legislatives amb objecte o contingut singular o particular. Tampoc no afecta l’exercici de
les altres funcions parlamentàries si l’objecte o el contingut de la iniciativa legislativa té caràcter general o es refereix a un col·lectiu indeterminat de destinataris.
4. La situació de conflicte d’interessos comporta el deure d’abstenció del diputat
en la presa de decisions que hi tinguin relació directa.
Article 15. Interessos personals

Són interessos personals del diputat, a l’efecte del que estableix l’article 14:
a) Els interessos propis.
b) Els interessos del seu entorn familiar, incloent-hi el cònjuge o el convivent
amb una relació d’afectivitat anàloga i els parents fins al segon grau de consanguinitat o d’afinitat.
c) Els interessos de les persones jurídiques, les entitats privades, les organitzacions, les plataformes o les xarxes socials amb les quals estigui vinculat per una relació laboral, professional o mercantil mentre exerceix el mandat, si es tracta d’una
activitat compatible, o en els tres anys anteriors a l’elecció.
d) Els interessos de les persones jurídiques, les entitats privades, les organitzacions, les plataformes o les xarxes socials amb les quals els familiars a què fa referència la lletra b estan vinculats per una relació laboral o professional mentre exerceix el mandat o en l’any anterior a l’elecció.
Article 16. Prevenció de conflictes d’interessos

1. Els diputats del Parlament, per mitjà de la Mesa del Parlament, poden demanar un informe a la Comissió de l’Estatut dels Diputats si creuen que poden incórrer
en una situació de conflicte d’interessos.
2. La Mesa del Parlament ha de demanar el parer de la Comissió de l’Estatut dels
Diputats si ho considera necessari o si un diputat li ha expressat dubtes sobre la possibilitat d’estar inclòs en una situació de conflicte d’interessos.
Article 17. Declaració d’interessos econòmics

1. Els diputats del Parlament han de presentar a la Comissió de l’Estatut dels Diputats una declaració d’interessos econòmics.
2. La declaració d’interessos econòmics s’ha de presentar sota la responsabilitat
personal dels diputats, amb la finalitat de preveure possibles conflictes d’interessos
i de complir el principi de transparència.
3. La declaració d’interessos econòmics s’ha de mantenir actualitzada. És responsabilitat de cada diputat actualitzar la declaració en el termini d’un mes a comptar del moment en què s’hagi produït qualsevol situació o canvi que afecti la declaració.
4. La declaració d’interessos econòmics és complementària de la declaració d’activitats i de béns que han de formular els diputats del Parlament d’acord amb el que
estableix el Reglament del Parlament.
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Article 18. Contingut de la informació

1. La declaració d’interessos econòmics ha de contenir una informació precisa i
detallada sobre:
a) Les activitats professionals del diputat durant el mandat i els tres anys anteriors a l’elecció, i també la pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de
l’administració d’empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres
organismes amb personalitat jurídica.
b) Les assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat per l’exercici d’un
mandat en un altre parlament o per raó d’un càrrec representatiu.
c) Les activitats remunerades que el diputat acompleixi durant l’exercici del seu
mandat, per compte propi o per compte d’altri.
d) La pertinença a consells o òrgans d’administració d’empreses, organitzacions
no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica, o
qualsevol altra activitat extraparlamentària directiva o gestora, remunerada o no,
que el diputat exerceixi.
e) Les activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literàries, artístiques, acadèmiques o d’assessoria, si la remuneració, en conjunt, excedeix
els 5.000 euros en un any natural.
f) La participació en empreses o societats durant el mandat i els tres anys anteriors a l’elecció, si atorga al diputat una influència rellevant en l’entitat de què es
tracti.
g) El suport econòmic, personal o material prestat per tercers al diputat que complementi els mitjans facilitats pel Parlament i pels grups parlamentaris.
h) Els altres interessos de contingut econòmic que poden influir en l’exercici de
les funcions del diputat.
2. L’acompliment de les activitats a què fa referència l’apartat 1 s’entén, en qualsevol cas, sens perjudici de l’aplicació del règim d’incompatibilitats establert per als
diputats del Parlament.
3. El Parlament ha de facilitar als diputats un model de declaració d’interessos
econòmics a fi de garantir que segueixin la mateixa pauta quant al contingut, estructura i abast de la informació de la declaració.
4. La Mesa del Parlament, per tal de poder garantir el compliment del que estableix l’article 15.b, pot instar els diputats a demanar a les persones concernides la
informació o documentació necessàries perquè el Parlament en pugui tenir coneixement. A aquesta informació li és aplicable, en tot cas, la legislació de protecció de
dades personals.
Article 19. Publicitat de la informació

1. La informació de la declaració d’interessos econòmics és pública i s’hi ha de
poder accedir per mitjà del Portal de la Transparència del Parlament.
2. La informació de la declaració d’interessos econòmics publicada en el Portal
de la Transparència ha de recollir íntegrament el contingut de la declaració.
3. El Parlament ha de vetllar, en tot cas, perquè el tractament de les dades personals de terceres persones altres que el diputat sigui absolutament conforme a la
legislació de protecció de dades personals.
4. El règim de publicitat a què fa referència aquest article també inclou les declaracions d’activitats i de béns.
Article 20. Termini de presentació i efectes

1. La declaració d’interessos econòmics s’ha de presentar en el termini de dos
mesos a comptar de la data de constitució del Parlament o de la d’adquisició de la
condició de diputat, si és posterior.
2. La manca de la declaració d’interessos econòmics dóna lloc a l’aplicació del
règim sancionador que estableix el capítol V.
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Article 21. Declaració complementària

1. La declaració d’interessos econòmics dels diputats del Parlament es pot complementar voluntàriament amb la informació relacionada amb les activitats professionals acomplertes els anys immediatament anteriors a l’elecció, especialment en
el sector dels serveis, les professions liberals i les activitats de consultoria, i també
amb informació sobre les activitats professionals i empresarials del cònjuge o el convivent amb una relació d’afectivitat anàloga.
2. La Mesa del Parlament pot requerir l’aportació de la informació a què fa referència l’apartat 1 si és necessària per a garantir el compliment d’aquest Codi de
conducta.
3. El Parlament i el diputat requerit han de vetllar perquè les dades personals de
terceres persones es tractin d’acord amb la legislació de protecció de dades personals.
Article 22. Obsequis, ofertes d’hospitalitat i distincions

1. Els diputats del Parlament no poden acceptar cap obsequi o regal de valor, ni
cap favor o servei que els sigui ofert per raó del càrrec. S’entén per obsequi o regal
de valor el que supera l’import estimat de 150 euros.
2. Els diputats, si en virtut de les regles de cortesia reben obsequis o regals de
valor, els han de lliurar al Parlament, el qual n’ha de portar un registre que ha d’ésser de consulta pública en el Portal de la Transparència. Els obsequis i regals s’han
alienar periòdicament i els rendiments obtinguts s’han de destinar al finançament
d’activitats o serveis socials.
3. Els diputats del Parlament no poden acceptar cap oferta d’hospitalitat, invitació o altres serveis que impliquin una despesa econòmica a càrrec de tercers, en
benefici propi o de l’entorn familiar dels diputats. No s’inclou en aquest supòsit la
invitació a intervenir o participar en actes o altres manifestacions en representació
del Parlament o en exercici del càrrec de diputat, o en representació del partit, d’un
sindicat, d’un col·legi professional, d’una fundació o d’una associació a què pertanyi
el diputat, si no hi ha cap conflicte directe o indirecte d’interessos per raó de qui
ofereixi l’hospitalitat, la invitació o altres serveis que comportin despesa econòmica
a càrrec de tercers.
4. Els diputats del Parlament no poden acceptar cap distinció, encara que sigui
merament honorífica, si pot condicionar llur actuació com a representants de l’interès general.
Article 23. Despeses per activitats

1. Les despeses originades per l’acompliment d’activitats que duen a terme els
diputats en exercici del càrrec i autoritzades per la Mesa del Parlament s’han de fer
efectives sobre el cost real i efectiu acreditat.
2. Els serveis del Parlament han de pagar directament o per mitjà de reemborsament l’import de les factures, o document equivalent, presentades prèviament corresponents a despeses per activitats dels diputats.
3. Els diputats no poden percebre dietes o despeses de representació no previstes
en l’estructura salarial.
Article 24. Obligacions derivades del Registre de grups d’interès del
Parlament

Els diputats han de complir les obligacions que estableixen les normes reguladores del Registre de grups d’interès del Parlament i l’article 9 d’aquest Codi de conducta.
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Capítol V. Instruments de garantia del Codi de conducta
Article 25. Mesures de garantia

1. La Mesa del Parlament ha de garantir el compliment d’aquest Codi de conducta i adoptar, si escau, les mesures necessàries en cas de contravenció.
2. Correspon a la Mesa del Parlament:
a) Vetllar sempre perquè els diputats compleixin les obligacions d’aquest Codi
de conducta.
b) Verificar el compliment de l’obligació de fer la declaració d’interessos econòmics i que el contingut de la declaració s’ajusta al que estableix l’article 18.
c) Intervenir en cas d’incompliment o de risc d’incompliment de les obligacions
establertes per aquest Codi de conducta, especialment les relatives a situacions de
conflicte d’interessos, i proposar les mesures necessàries de prevenció o correcció.
2. La Mesa del Parlament ha de supervisar el compliment del règim d’incompatibilitats dels diputats i de les obligacions inherents a les declaracions d’activitats,
de béns i del Registre d’interessos, d’acord amb el que estableix el Reglament i sens
perjudici de les funcions que aquest atribueix a la Comissió de l’Estatut dels Diputats.
3. La Comissió de l’Estatut dels Diputats és l’òrgan encarregat d’emetre un informe per a determinar si hi ha conflicte d’interessos i, en general, sobre l’aplicació
d’aquest Codi de conducta.
4. La Mesa del Parlament ha d’aprovar un informe anual de les seves actuacions
respecte a l’aplicació d’aquest Codi de conducta. Aquest informe s’ha de publicar en
el Portal de la Transparència.
5. En els afers que afectin un membre de la Mesa, el diputat afectat s’ha d’abstenir d’intervenir.
Article 26. Procediment intern de verificació

1. Si hi ha motius per a creure que un diputat del Parlament pot haver infringit
aquest Codi de conducta, la Mesa del Parlament, a iniciativa pròpia o d’un grup parlamentari, pot iniciar el procediment de verificació i demanar de manera motivada
un informe a la Comissió de l’Estatut dels Diputats.
2. La Comissió de l’Estatut dels Diputats, per mitjà d’una informació reservada,
ha d’examinar els fets i valorar si hi concorren circumstàncies suficients que indiquin l’existència d’una possible infracció.
3. Si la Comissió de l’Estatut dels Diputats decideix investigar els fets perquè
considera que s’ha pogut cometre una infracció, ha de formular, amb l’audiència
prèvia del diputat afectat, un informe, una recomanació o una proposta que ha d’elevar a la Mesa del Parlament.
4. Els serveis del Parlament han d’elaborar anualment un informe que ha de tenir
com a objecte comprovar que les declaracions tributàries dels diputats coincideixin
amb la declaració d’activitats i de béns i la declaració d’interessos econòmics.
Article 27. Règim sancionador

1. Si la Mesa del Parlament, a la vista de les conclusions de l’informe de la Comissió de l’Estatut dels Diputats, considera que s’ha comès una infracció, pot imposar al diputat les sancions següents:
a) Una amonestació pública.
b) Una multa de 600 a 12.000 euros.
2. Si la Mesa del Parlament, d’acord amb les conclusions de l’informe de la Comissió de l’Estatut dels Diputats, considera que la infracció és molt greu, pot proposar al Ple que acordi la suspensió temporal de l’exercici de la funció parlamentària
mentre el diputat no resolgui la situació d’incompliment. La decisió del Ple no pot
ésser objecte de sol·licitud de reconsideració, però sí que es pot sol·licitar la reconsideració de la proposta de la Mesa al Ple.
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3. Si la infracció se sanciona amb una multa, l’import d’aquesta es pot fer efectiu
mitjançant la retenció de l’assignació econòmica del diputat en un percentatge màxim del 30% mensual.
4. Els informes de la Comissió de l’Estatut dels Diputats a què fa referència l’article 26.3 i les resolucions de la Mesa del Parlament en matèria sancionadora s’han
de publicar en el Portal de la Transparència.
5. L’aplicació del règim sancionador s’entén sens perjudici de l’obligació del
diputat d’adoptar de manera immediata les mesures necessàries per a resoldre i eliminar la situació d’incompliment en la qual hagi incorregut, de les quals ha de donar
compte a la Comissió de l’Estatut dels Diputats.
6. Les infraccions d’aquest Codi de conducta en matèria d’ordre i disciplina s’han
de sancionar d’acord amb el que estableix específicament el títol VII del Reglament,
i no hi és aplicable el que estableix aquest article.
7. L’aplicació del règim sancionador que estableix aquest Codi de conducta s’entén sens perjudici de les altres conseqüències jurídiques que el Reglament del Parlament pot vincular al compliment de les obligacions que estableix.
Article 28. Motivació i graduació de les sancions

1. Les sancions imposades per la Mesa del Parlament d’acord amb l’article 27
han d’ésser motivades i indicar clarament els fets i els fonaments jurídics que en justifiquen la imposició.
2. Les resolucions sancionadores s’han de notificar al diputat i també a la persona interessada si s’ha formulat una denúncia.
3. Les sancions establertes per l’article 27.1 i 2 poden ésser acumulatives en funció de la gravetat de la infracció. En qualsevol cas, s’han de tenir en compte totes
les circumstàncies concurrents per a valorar i determinar la responsabilitat, especialment si hi ha intencionalitat, reincidència o reiteració, i els perjudicis causats,
si escau.
4. Són infraccions molt greus:
a) Facilitar intencionadament informació parcial o ometre o manipular informació rellevant en allò que afecta el compliment de les obligacions que estableix aquest
Codi de conducta.
b) Incomplir el deure d’abstenció en cas de conflicte d’interessos.
c) Acceptar obsequis o regals de valor ostensiblement superior al que estableix
l’article 22.1. S’entén per valor ostensiblement superior el que supera quatre vegades
l’import màxim que estableix el dit article 22.1.
5. Són infraccions greus:
a) Donar informació incompleta sobre el compliment de les obligacions que estableix aquest Codi de conducta.
b) Incomplir els terminis establerts per a la presentació de les declaracions que
han de formular els diputats d’acord amb el Reglament i aquest Codi de conducta.
c) Incomplir el deure de publicitat de l’agenda parlamentària a què fa referència
l’article 9.2.
d) Facilitar dades parcials o incompletes en el cas de les declaracions complementàries.
e) Acceptar obsequis, regals, favors, ofertes d’hospitalitat o altres serveis de caràcter personal que contravinguin a les regles que estableix aquest Codi de conducta, sens perjudici del que estableix la lletra c de l’apartat 4.
6. Són infraccions lleus les conductes que comportin incompliment dels principis i de les regles de conducta altres que les establertes pels apartats 4 i 5.
Article 29. Petició de reconsideració

1. El diputat que hagi estat sancionat pot demanar a la Mesa del Parlament, mitjançant un escrit motivat, la reconsideració de la decisió adoptada. La sol·licitud de
reconsideració s’ha de formular en el termini de cinc dies a comptar de la notificació
1.01.10. Normes de règim interior
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de la sanció i la Mesa l’ha de resoldre en el termini de quinze dies. La sanció no és
ferma fins que es resol la sol·licitud de reconsideració.
2. Les sancions fermes imposades d’acord amb aquest Codi de conducta poden
ésser objecte d’empara en els termes que estableix la Llei orgànica del Tribunal
Constitucional.
Disposició transitòria. Mesures de publicitat

Les disposicions sobre publicitat incloses en els articles 9 i 10 entren en vigor en
el moment en què es compleixin les condicions tècniques del Portal de la Transparència i del web del Parlament necessàries perquè siguin efectives.
Disposició final. Aplicació i modificació

La Mesa del Parlament ha d’adoptar les mesures necessàries per a l’aplicació
d’aquest Codi de conducta. També correspon a la Mesa formular propostes de modificació del Codi, que ha de tramitar la Comissió del Reglament, d’acord amb el que
estableix l’article 15 del Reglament.
Palau del Parlament, 28 de juliol de 2016
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 263/XI del Parlament de Catalunya, per la qual es
ratifiquen l’Informe i les Conclusions de la Comissió d’Estudi del
Procés Constituent
260-00001/11
ADOPCIÓ
Ple del Parlament, sessió 21, 27.07.2016, DSPC-P 34

El Ple del Parlament ratifica l’Informe de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent, les Conclusions del qual tenen el contingut següent:
1. Actualment, no hi ha cap marge d’acció per al reconeixement del dret de decidir del poble català dins el marc jurídic constitucional i legal espanyol. L’única manera possible d’exercir aquest dret és per la via de la desconnexió i l’activació d’un
procés constituent propi.
2. El poble de Catalunya té la legitimitat per a començar un procés constituent
propi, democràtic, de base ciutadana, transversal, participatiu i vinculant, amb el
reconeixement, el suport i l’aval de les institucions catalanes.
3. Les experiències comparades d’altres països avalen el camí emprès per Catalunya per a anar construint un model singular de procés constituent, ateses les
circumstàncies socials, culturals, polítiques i econòmiques que ens són pròpies.
4. Cal vetllar perquè el marc metodològic del procés constituent sigui consensuat, públic, transparent i compartit amb tota la societat i amb les institucions que
l’avalen. El procés constituent ha de tenir la capacitat d’encabir totes les sensibilitats
ideològiques i socials des del primer moment, també a l’hora de fixar-ne els indicadors, el calendari i totes les altres qüestions que afectin el mètode emprat per a fer
avançar el procés.
5. El procés constituent ha de constar de tres fases: una primera fase de procés
participatiu, una segona fase de desconnexió amb l’Estat espanyol i convocatòria
d’eleccions constituents per a formar una assemblea constituent, que haurà de redactar un projecte de constitució, i una tercera fase per a la ratificació popular de la
constitució per mitjà de referèndum.
1.10. Acords i resolucions
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6. El procés participatiu previ ha de tenir com a òrgan principal un Fòrum Social
Constituent format per representants de la societat civil organitzada i dels partits polítics. El Fòrum Social Constituent ha de debatre i formular un conjunt de preguntes
sobre continguts concrets de la futura constitució, que hauran d’ésser resoltes per la
ciutadania mitjançant un procés de participació ciutadana. El resultat d’aquesta participació ciutadana constituirà un mandat vinculant per als integrants de l’assemblea
constituent, que els hauran d’incorporar al text del projecte de constitució.
7. Després de la fase de participació ciutadana, es completarà la desconnexió
amb la legalitat de l’Estat espanyol per mitjà de l’aprovació de les lleis de desconnexió per part del Parlament de Catalunya i d’un mecanisme unilateral d’exercici
democràtic que servirà per activar la convocatòria de l’Assemblea Constituent. Les
lleis de desconnexió no són susceptibles de control, suspensió o impugnació per part
de cap altre poder, jutjat o tribunal..
8. El Parlament de Catalunya empara el procés constituent que s’ha de dur a terme a Catalunya. A aquest efecte, el Parlament insta el Govern a posar a disposició
de la ciutadania els recursos que calguin per a aconseguir un debat constituent de
base social, transversal, plural, democràtic i obert. Amb aquest objectiu, el Parlament de Catalunya haurà de crear una comissió de seguiment del procés constituent.
9. L’Assemblea Constituent, una vegada convocada, elegida i constituïda, disposarà de plens poders. Les decisions d’aquesta assemblea seran de compliment obligatori per a la resta de poders públics i per a totes les persones físiques i jurídiques.
Cap de les decisions de l’assemblea no serà tampoc susceptible de control, suspensió
o impugnació per cap altre poder, jutjat o tribunal. L’Assemblea Constituent haurà
d’establir mecanismes per a garantir la participació directa, activa i democràtica de
les persones i de la societat civil organitzada en el procés de discussió i elaboració
de propostes per al projecte de constitució.
10. Una vegada l’Assemblea Constituent haurà aprovat el projecte de constitució, s’haurà de convocar un referèndum constitucional perquè el poble de Catalunya
aprovi o rebutgi d’una manera pacífica i democràtica el text de la nova Constitució.
11. El procés constituent ha d’incorporar des de l’inici la perspectiva de gènere,
d’una manera transversal i amb una estratègia dual, amb l’objectiu de trencar les
inèrcies històriques de la nostra societat i fer un procés constituent que ho sigui també per a totes les persones.
Palau del Parlament, 27 de juliol de 2016.
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta del Parlament,
Carme Forcadell i Lluís

1.15.

Mocions

Moció 56/XI del Parlament de Catalunya, sobre la programació del
curs escolar
302-00064/11
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 21, 28.07.2016, DSPC-P 35

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 28 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’inici del curs escolar 2016-2017 (tram. 302-00064/11), presentada per
la diputada Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 33731), pel
Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 33917), pel Grup Parlamentari de la Can1.15. Mocions
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didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 33946) i pel Grup Parlamentari
Socialista (reg. 33985).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern, per mitjà del Departament d’Ensenyament, a:
a) Fer el procés d’assignació de places als docents interins de tal manera que estigui difinitivament tancat el 31 de juliol de cada any, perquè que els docents i els
centres puguin programar adequadament l’inici del curs escolar.
b) Redactar un informe anual detallat, relatiu als mòduls prefabricats –comunament coneguts com a barracons–, en què constin els centres concrets on n’hi ha, el
nombre de barracons que hi ha a cada centre i la quantitat d’alumnes afectats. L’informe corresponent al curs 2016-2017 ha d’ésser lliurat abans del 31 d’octubre de
2016.
c) Fer efectiu en el termini de quatre anys un pla per a l’eliminació gradual dels
barracons, que detalli cada cas amb dades concretes i de distribució territorial, i que
asseguri que en quatre anys els barracons quedaran eliminats i només es faran servir com a mesura extraordinària en situacions molt específiques i durant un període
de temps molt limitat, en cap cas superior a dos cursos acadèmics.
d) Redactar un informe anual detallat que especifiqui quines unitats estan per
sobre de les ràtios d’alumnes per aula, i quins centres, quins cursos i quants alumnes
hi estan afectats. L’informe corresponent al curs 2016-2017 ha d’ésser lliurat abans
del 31 d’octubre de 2016.
e) Garantir que en un termini de dos anys les ràtios siguin les següents: a infantil de segon cicle i primària, 25 alumnes per aula com a màxim –preferentment, 22
alumnes per aula–, i a secundària obligatòria, 30 alumnes per aula com a màxim
–preferentment, 27 alumnes per aula.
f) Habilitar cada any una partida pressupostària oberta i ampliable per a assegurar que les mesures a les quals fa referència aquesta moció es puguin aplicar.
g) Reforçar durant els propers anys el pla d’inversions en els centres i en els efectius de suport al personal docent i no docent, especialment en els centres de màxima
complexitat.
Palau del Parlament, 28 de juliol de 2016
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Puja; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 57/XI del Parlament de Catalunya, sobre la política energètica
302-00065/11
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 21, 28.07.2016, DSPC-P 35

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 28 de juliol de 2016, d’acord amb
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política energètica (tram. 302-00065/11), presentada pel diputat Jordi
Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 33732), pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 33924) i pel Grup Parlamentari de Junts
pel Sí (reg. 33993).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat
la següent

1.15. Mocions
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1.15. Mocions

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar en un termini de tres
mesos les bases del Pacte nacional per a la transició energètica, que ha de tenir presents els objectius següents:
a) Desplegar programes d’estalvi i eficiència energètics en els àmbits residencial,
industrial i de la mobilitat, i plantejar un millorament de l’eficiència de, com a mínim, el 2% anual per tal d’assolir una disminució del 50% del consum final d’energia el 2050.
b) Assegurar el subministrament energètic i garantir-ne la qualitat i la fiabilitat,
a preus assumibles.
c) Desenvolupar el màxim potencial de les energies renovables amb el necessari consens social i territorial, per tal que el 2030 s’assoleixi el 70% de participació
de les energies renovables en el combinat elèctric català i s’arribi al 100% el 2050.
d) Reduir en el 50% la dependència dels combustibles fòssils, especialment dels
derivats del petroli, en l’àmbit del transport rodat i dels ports de mercaderies i esportius amb vista al 2040.
e) Reconèixer la importància de l’economia circular i l’obsolescència programada.
f) Reconèixer el dret fonamental de l’accés a l’energia i la defensa dels drets dels
consumidors, reduir la precarietat energètica que afecta una part dels ciutadans i
desenvolupar un marc legal de cobertura social sobre un servei mínim de subministrament de gas i electricitat.
g) Apoderar el ciutadà com a element essencial de la transició energètica, mitjançant la formació en cultura energètica i potenciant el rol dels mitjans de comunicació com a elements de sensibilització en matèria d’energia.
h) Incorporar els principis de transparència i avaluació anual en la governança
del Pacte.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar la modernització de
les xarxes de distribució, els sistemes avançats de gestió de consums, la generació
distribuïda, les microxarxes de distribució d’energia elèctrica i les xarxes tancades.
3. El Parlament de Catalunya, en el marc dels treballs de desenvolupament del
Pacte nacional per a la transició energètica, insta el Govern a:
a) Presentar, en el termini de sis mesos, un pla estratègic per al desplegament
de la infraestructura de recàrrega del vehicle elèctric que incorpori com a objectius
que tota la flota pública de la Generalitat sigui elèctrica el 2030 i que el 30% de la
renovació del parc de vehicles es faci amb vehicles elèctrics en l’horitzó del 2025.
b) Impulsar l’Estratègia catalana per a la renovació energètica dels edificis
(ECREE) prioritzant l’accessibilitat i l’eficiència energètica d’edificis i habitatges
amb aprofitament d’energia renovable. Aquesta estratègia ha de cobrir la necessitat
d’actuació sobre un mínim de 10.000 habitatges anuals.
c) Presentar, en el termini de sis mesos, un pla de rehabilitació energètica dels
edificis públics amb aprofitament d’energia renovable que, amb caràcter anual, fixi
com a objectiu el 3% de la superfície dels edificis administratius de la Generalitat.
d) Afrontar el debat de la confluència dels objectius climàtics i ambientals amb
la transició energètica.
e) Presentar, en el termini de sis mesos, un pla de desplegament, amb les propostes legislatives corresponents, de l’autoconsum elèctric solar fotovoltaic i eòlic
que afavoreixi la implantació de les tecnologies de generació elèctrica distribuïda
als edificis, fent una gestió activa de la demanda i la producció d’energia elèctrica,
amb el suport de les tecnologies d’emmagatzematge d’energia, i que permeti reduir
els consums energètics, maximitzar les capacitats del sistema elèctric i millorar-ne
la sostenibilitat ambiental i econòmica global.
f) Treballar un pla estratègic que garanteixi l’emmagatzematge d’energia elèctrica en un model creixent de generació elèctrica amb renovables.
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g) Treballar en nous mecanismes de finançament, d’acord amb les directives
2012/27/UE, relativa a l’eficiència energètica, i 2010/31/UE, relativa a l’eficiència
energètica dels edificis, que, mitjançant aportacions públiques, permetin aixecar inversions privades i nous mercats d’eficiència energètica, fent possible la màxima
captació de projectes, d’acord amb el Pla Juncker i altres mecanismes de finançament del Banc Europeu d’Inversions, i prioritzant les empreses de serveis energètics
(ESE).
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar al Govern de l’Estat
que negociï amb la Generalitat la implantació d’un calendari de tancament de les
centrals nuclears que tenen quaranta anys, garantint el subministrament energètic
fonamentalment amb fonts renovables, preveient la solució a l’emmagatzematge i la
gestió dels residus, i garantint la solvència dels criteris tècnics i de seguretat.
Palau del Parlament, 28 de juliol de 2016
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 58/XI del Parlament de Catalunya, sobre la candidatura de
Barcelona com a seu de l’Agència Europea del Medicament
302-00066/11
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 21, 28.07.2016, DSPC-P 35

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 28 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 Europea del Medicament (tram. 302-00066/11), presentada per
la diputada Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg.
33733) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 33940).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya reconeix la importància estratègica que té l’Agència Europea del Medicament per a Catalunya i insta el Govern de la Generalitat a
impulsar, amb el Govern d’Espanya, la candidatura perquè Barcelona aculli la seu
d’aquesta agència.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a treballar de manera conjunta amb la resta d’administracions públiques, especialment l’Ajuntament
de Barcelona, en l’impuls de la candidatura de Barcelona com a seu de l’Agència
Europea del Medicament i a sumar-hi el màxim de representants de la societat civil,
agents socials, universitats, centres i instituts de recerca, xarxa hospitalària, indústria farmacèutica i col·legis professionals.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a sol·licitar al Govern d’Espanya que faci totes les gestions que li corresponen per a defensar Barcelona com a seu de l’Agència Europea del Medicament.
Palau del Parlament, 28 de juliol de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

1.15. Mocions
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Moció 59/XI del Parlament de Catalunya, sobre la política
aeroportuària
302-00067/11
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 21, 28.07.2016, DSPC-P 35

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 28 de juliol de 2016, d’acord amb
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre la política aeroportuària de l’Estat espanyol i AENA i la seva incidència en els problemes recents de Vueling (tram. 302-00067/11), presentada pel
diputat Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 33925),
pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 33984) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans
(reg. 33994).
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) Reclamar al Govern de l’Estat el traspàs de la titularitat dels aeroports de Barcelona - el Prat, Girona, Reus i Sabadell a la Generalitat de Catalunya, i disposar
que aquests siguin gestionats per consorcis de majoria pública en l’òrgan rector de
cadascun dels quals participin la Generalitat, les administracions locals concernides
i els agents econòmics i socials més representatius.
b) Reclamar al Govern de l’Estat la derogació, o modificació, dels convenis o
tractats amb altres estats que atorguen la posició predominant a l’aeroport de Madrid o que l’inclouen com a única destinació possible, en detriment d’altres aeroports
com el de Barcelona.
c) Aprovar i presentar-li, dins el 2017, el Pla estratègic d’aeroports de Catalunya
2017-2030, elaborat d’una manera participativa i consensuada amb el territori i amb
els ajuntaments que compten amb instal·lacions aeroportuàries. En el cas que aquest
pla comporti noves inversions, aquestes s’hauran de condicionar als resultats d’una
anàlisi de cost-benefici, de riscos i d’impacte social de la inversió i del cost de no
fer la inversió, tant en l’aspecte econòmic com en el social, amb la finalitat d’evitar
prendre decisions avalades únicament per consultores externes que poden tenir interessos de part.
d) Crear, dins el 2017, el centre de monitoratge d’aeròdroms i heliports, d’una
manera participativa i consensuada amb el territori i amb els ajuntaments que compten amb instal·lacions aeroportuàries.
e) Instar AENA a elaborar un informe sobre les condicions laborals dels treballadors dels aeroports situats a Catalunya i de les companyies aèries que hi operen i
presentar-lo al Parlament el darrer trimestre del 2016, amb l’objectiu d’assegurar el
compliment de la normativa laboral vigent a Catalunya i aplicar les mesures correctores necessàries, si és el cas.
f) Instar AENA a vetllar perquè es mantinguin condicions laborals i salarials
dignes en les subrogacions obligatòries dels treballadors de les empreses de serveis
de terra que operen als aeroports de Catalunya.
Palau del Parlament, 28 de juliol de 2016
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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Moció 60/XI del Parlament de Catalunya, sobre el foment de
l’emprenedoria i el relleu generacional en les empreses i sobre el
treball autònom
302-00068/11
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 21, 28.07.2016, DSPC-P 35

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 28 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 treball autònom (tram. 302-00068/11), presentada per la diputada
Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
(reg. 33948), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 33982), pel Grup Parlamentari
de Junts pel Sí (reg. 33988), pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg.
33991) i pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 33992).
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) Col·laborar, en el marc del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), en
programes de relleu generacional, perquè treballadors a l’atur –i, preferentment, dels
col·lectius de persones d’entre quaranta-cinc i cinquanta-cinc anys i caps de famílies monoparentals– puguin continuar treballant en negocis regentats per persones
properes a la jubilació, i, amb aquest objectiu, fer que les línies de finançament de
l’Institut Català de Finances ja existents, com la línia Emprèn, i altres sistemes de
finançament per a emprenedors i programes de relleu generacional, com Reempresa,
comprometin una part dels recursos a facilitar al màxim possible el finançament del
traspàs d’aquests negocis.
b) Col·laborar, en el marc del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, amb els
treballadors autònoms que estiguin de baixa per incapacitat temporal, per permisos
de maternitat o paternitat o per accident laboral en la recerca de persones a l’atur per
a cobrir aquestes baixes temporals, i recomanar al SOC que creï una bossa de perfils
diversos que doni preferència a les persones d’entre quaranta-cinc i cinquanta-cinc
anys i als caps de famílies monoparentals.
c) Millorar els programes Consolida’t i Catalunya Emprèn per a fer-los més accessibles i de més qualitat i optimitzar-los al màxim, i, amb aquest objectiu, millorar
la capacitació del personal tècnic de suport als emprenedors perquè pugui assessorar-los tant en la creació d’empreses basades en la innovació i la tecnologia com en
nous models de negoci, i estendre a tot el territori programes i actuacions que estimulin aquest tipus d’iniciatives.
d) Potenciar la Xarxa Emprèn i la xarxa Reempresa per a fomentar l’acompanyament en la creació d’empreses i la continuïtat de l’activitat productiva dels negocis.
e) Constituir, al mes de setembre del 2016, i d’una manera improrrogable, el
Consell Català del Treball Autònom.
f) Incrementar les inspeccions de treball en els sectors amb denúncies per l’ús
fraudulent de la subcontractació d’autònoms (falsos autònoms).
Palau del Parlament, 28 de juliol de 2016
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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Moció 61/XI del Parlament de Catalunya, sobre el sistema de
protecció a la infància
302-00071/11
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 21, 28.07.2016, DSPC-P 35

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 28 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 sistema de protecció a la infància (tram. 302-00071/11), presentada
per la diputada Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que
es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 33941),
pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg.
33947), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 33981) i pel Grup Parlamentari de
Junts pel Sí (reg. 33989).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya, amb relació al procés de desemparament, insta el
Govern a:
a) Elaborar, en el termini de quatre mesos, un protocol d’actuació perquè els equips
d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA) el facin servir per a fer la síntesi avaluadora objectivable. En aquest protocol hi ha de constar: la història familiar; la derivació
i la discussió del cas amb els equips d’atenció primària; el nombre d’entrevistes fetes;
les persones a qui s’ha entrevistat, amb la data de les entrevistes; l’avaluació a partir
d’una eina de cribratge consensuada, amb la determinació d’altres eines que es poden
fer servir i evitant la utilització de tècniques en situació artificial; l’opinió de l’infant o
jove; els motius del desemparament i si existeix família extensa que se’n faci càrrec;
els factors de risc i les proves aportades, llevat dels casos que exigeixin celeritat; la
proposta d’actuació, i, en els casos de desemparament, el règim de vistes.
b) Incloure i tenir en compte en la síntesi avaluadora els informes escolars, mèdics
i psicològics aliens a l’equip d’atenció a la infància i l’adolescència o a l’equip tècnic.
c) Explicar, en els casos de desemparament en què també hi hagi manca de recursos econòmics de la unitat familiar, el conjunt de mesures preses prèviament.
d) Continuar oferint a la família, en els casos esmentats, un pla individual d’acció
–compromís socioeducatiu–, de seguiment per part dels serveis socials corresponents,
en què es relacionin les mesures que cal seguir i els ajuts econòmics a què pot tenir
dret la família, per a promoure’n la inclusió social i revertir la situació econòmica
existent.
e) Elaborar un pla de treball, signat per ambdues parts, de millora per a la família. Aquest pla ha d’ésser intel·ligible, tangible, realitzable i vinculant, de manera
que, quan s’assoleixin els objectius, es puguin recuperar els infants.
Cal fer constar els suports que l’Administració posarà al seu abast per a aconseguir aquesta millora; establir un sistema objectiu d’avaluació; notificar les visites
familiars als interessats; elaborar un informe semestral del seguiment de les visites,
i intensificar o restablir les funcions parentals si han desaparegut els factors de risc.
f) Vetllar, excepte en els casos realment urgents, perquè la resolució i execució
no impedeixi, en els casos que sigui possible, de fer un comiat en condicions, i permetre que la família aporti proves en defensa seva.
g) Garantir, en tots els casos, davant d’una retirada de l’infant o jove del seu nucli familiar, que l’equip d’atenció a la infància i l’adolescència facilita a la família
un document intel·ligible i clarificador en què s’exposen totes les vies existents, tant
en l’àmbit administratiu com judicial, a les quals la família pot recórrer, tant per a
exercir la seva defensa com per a recuperar el menor.
1.15. Mocions
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h) Assegurar que, en les reunions entre la família i la Direcció General d’Atenció
a la Infància i l’Adolescència, es permet l’assistència d’un advocat que representi la
família, si aquesta ho demana.
i) Garantir el dret de la família a disposar, en un termini màxim de set dies, d’una
còpia de l’informe a què fa referència la lletra a, i assegurar la confidencialitat de les
dades personals, i també el dret a disposar d’una còpia de tota la documentació relativa al seu cas, amb l’objectiu de garantir la possibilitat de defensa davant el jutge.
j) Demanar als deganats dels partits judicials de Catalunya que adoptin mesures
per a agilitar els procediments relacionats en els casos de desemparament d’infants i
joves.
k) Establir, per mitjà del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, en el termini de tres mesos a comptar de l’aprovació d’aquesta moció, un mecanisme específic per a atendre
la demanda d’informació, les queixes i les reclamacions de les famílies assistides
per l’equip d’atenció a la infància i l’adolescència. Aquestes demandes han d’obtenir
una resposta obligada de l’Administració en un termini de quinze dies.
l) Col·laborar activament amb la Fiscalia de Menors per a impulsar processalment els expedients judicials sobre mesures legals relatives a la protecció de menors.
2. El Parlament de Catalunya, amb relació als equips d’atenció a la infància i
l’adolescència, i valorant molt positivament el conjunt de professionals que els integren, insta el Govern a:
a) Millorar sensiblement la dotació econòmica, de recursos humans i materials
en la signatura dels nous contractes programa per al període 2016-2019, tot permetent una correcta planificació territorial. Assegurar el compliment efectiu, al principi del 2017, de les ràtios professionals del serveis especialitzats d’atenció a la infància i l’adolescència que presten els equips d’atenció a la infància i l’adolescència, que
actualment estan establertes en un professional per quaranta atesos.
b) Garantir el suport i la supervisió dels equips d’atenció a la infància i l’adolescència per part de l’Administració a partir, entre altres, dels equips territorials
d’infància (EFI) –que són els equips que l’Administració té assignats per a donar un
suport efectiu a la feina que fan els equips d’atenció a la infància i l’adolescència–, i
partir dels recursos professionals, tècnics i administratius necessaris, a fi de garantir-ne un procediment comú a tot el territori.
c) Posar en marxa i incentivar plans de formació dels equips d’atenció a la infància i l’adolescència per part dels ens locals, pel que fa a la utilització de les eines de
prevenció, detecció diagnòstica i pla de recuperació; a la comunicació amb l’infant
en l’explicació de les mesures protectores; a l’acompanyament emocional de l’infant
en el seu recorregut per l’itinerari dels sistema de protecció, i per a fer el seguiment
dels plans de millora de la família. De la mateixa manera, s’ha de garantir la intervenció per a la recuperació de les habilitats parentals.
d) Assignar un equip dels serveis d’integració familiar en família extena (SIFE)
a cada equip d’atenció a la infància i l’adolescència per a poder fer el seguiment de
la mesura protectora consistent en família extensa.
3. El Parlament de Catalunya, amb relació a les dades, insta el Govern a:
a) Fer públiques, en el termini de tres mesos, i amb periodicitat mensual, les dades següents, desagregades i amb el més gran detall territorial: el nombre d’infants
i joves les famílies dels quals reben ajut i de quina mena; el nombre d’infants i joves declarats en desemparament, per edats i motius; el nombre d’infants i joves que
retornen al nucli familiar; les edats i el temps que han estat fora del nucli familiar;
el nombre d’infants i joves en acollida; el nombre d’infants en centres residencials
d’acció educativa (CRAE); i el nombre d’acollides que fracassen, i els motius.
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b) Fer un seguiment, desagregant per sexes, dels nois i noies que surten dels centres residencials d’acció educativa a l’edat màxima, principalment dels indicadors
que permeten conèixer-ne el grau d’integració social.
Palau del Parlament, 28 de juliol de 2016
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 62/XI del Parlament de Catalunya, sobre la futura banca
pública catalana i l’Institut Català de Finances
302-00069/11
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 21, 28.07.2016, DSPC-P 35

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 28 de juliol de 2016, d’acord amb
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre la futura banca pública catalana i l’Institut Català de Finances (tram.
302-00069/11), presentada per la diputada Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 33983) i pel Grup Parlamentari de
Junts pel Sí (reg. 33987).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar treballant perquè l’Institut Català de Finances (ICF) esdevingui, a tots els efectes, banca pública d’inversió
i, mentrestant, continuar garantint per mitjà de l’ICF la liquiditat i el capital per a
la inversió a l’economia productiva i a l’economia social i solidària catalana. L’ICF
ha de continuar sota control democràtic, incorporant persones amb coneixements
específics de l’economia social i solidària, i ha de treballar amb independència de
la banca privada.
2. El Parlament de Catalunya ha de crear, en el si de la Comissió d’Economia i
Hisenda, un grup de treball per a debatre la creació d’una banca pública catalana.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure els principis, valors i
objectius de la banca ètica i cooperativa a Catalunya.
Palau del Parlament, 28 de juliol de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

1.20.

Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la segregació educativa
300-00081/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 26.07.2016, DSPC-P 33.

1.20. Interpel·lacions
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Interpel·lació al Govern sobre les comunitats catalanes a l’exterior
300-00082/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 26.07.2016, DSPC-P 33.

Interpel·lació al Govern sobre les universitats
300-00083/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 26.07.2016, DSPC-P 33.

Interpel·lació al Govern sobre l’audiència i la pluralitat de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
300-00084/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 26.07.2016, DSPC-P 33.

Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures ferroviàries
300-00085/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 26.07.2016, DSPC-P 33.

Interpel·lació al Govern sobre la política de seguretat
300-00086/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 26.07.2016, DSPC-P 33.

1.20. Interpel·lacions
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

2.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de garantia del temps màxim de resposta en
l’atenció sanitària
202-00022/11
DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 21, tinguda el 27.07.2016, DSPC-P 34.
APROVACIÓ DE L’ESMENA A LA TOTALITAT DE DEVOLUCIÓ

El Ple del Parlament, en la sessió 21, tinguda el 27.07.2016, DSPC-P 34, ha aprovat
l’esmena a la totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legislativa resta rebutjada.

2.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la creació
d’estructures administratives, fiscals i financeres
302-00070/11
REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 21, tinguda el 28.07.2016, DSPC-P 35.

2.01.02. Proposicions de llei
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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
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.07.2016.

PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS I GRUPS SOCIALS
PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS
Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, sessió del 28.07.2016

GP Socialista

Proposta d’audiència en comissió de la subdirectora general d’Entitats Locals i
Seccions de Crèdit amb relació al 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 (352-00476/11)
Proposta d’audiència en comissió de Ramon Sarroca, president de la Federació
de Cooperatives Agràries de Catalunya, amb relació al 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 (352-00477/11)
Proposta d’audiència en comissió de Lluís Roig, president de l’Associació de Seccions de Crèdit de Catalunya, amb relació al 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 (352-00478/11)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Unió de Pagesos amb
relació al 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 (352-00479/11)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Joves
Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al 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 (352-00480/11)
Proposta d’audiència en comissió de Daniel Pallejà, president de la Plataforma
d’Afectats de la Cooperativa Agrícola de Cambrils, amb relació al 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 (352-00481/11)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de les cooperatives arrossaires de les Terres de l’Ebre amb relació al 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 (352-00482/11)
GP de Catalunya Sí que es Pot

Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Unió de Pagesos de Catalunya amb relació al 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
(352-00483/11)
3.01.01. Projectes de llei
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Joves Agricultors i
Ramaders de Catalunya amb relació al 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 (352-00484/11)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat de Joves Agricultors de Catalunya amb relació al 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 (352-00485/11)
Proposta d’audiència en comissió de Josep Segura Solé, president de la Cooperativa Agrícola de Maials i president de la Plataforma Anti-Fons Obligatori, amb
relació al 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 (352-00486/11)
Proposta d’audiència en comissió de Daniel Pallejà, president de la Plataforma
d’Afectats de la Cooperativa Agrícola de Cambrils, amb relació al 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 (352-00487/11)
Proposta d’audiència en comissió de Francesc Bayo Fumadó, director general
de la Cambra Arrossera del Montsià, amb relació al 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 (352-00488/11)
Proposta d’audiència en comissió de Jordi Marcel Matamoros Reverté, president de
la Cambra Arrossera del Montsià i vicepresident de la Plataforma Anti-Fons Obligatori, amb relació al 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 (352-00489/11)
Proposta d’audiència en comissió de Manuel Vives, advocat i ex-assessor d’Unió de
Pagesos, amb relació al 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 (352-00490/11)
GP de Ciutadans

Proposta d’audiència en comissió de Josep Carles Vicente Perelló, en representació d’Unió de Pagesos, amb relació al 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 (352-00491/11)
Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Farrando Miguel, catedràtic de dret
mercantil de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al 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 (352-00492/11)
Proposta d’audiència en comissió de Miquel Trias Sagnier, catedràtic de dret
mercantil d’Esade - Universitat Ramon Llull, amb relació al 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 (352-00493/11)
Proposta d’audiència en comissió de Francesc Bayo Fumadó, en representació
de la Cambra Arrossera del Montsià, amb relació al 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 (352-00494/11)
Proposta d’audiència en comissió de Josep Segura Solé, en representació de la
Plataforma Anti-Fons Obligatori, amb relació al 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 (352-00495/11)
GP de Junts pel Sí

Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Unió de Pagesos amb
relació al 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 (352-00496/11)
3.01.01. Projectes de llei
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Seccions de Crèdit de Catalunya amb relació al 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 (352-00497/11)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al 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 (352-00498/11)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Plataforma Anti-Fons
Obligatori amb relació al 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
(352-00499/11)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Analistes Financers Internacionals amb relació al 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
(352-00500/11)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació Catalana
de Caixes d’Estalvis amb relació al 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 (352-00501/11)
GP del Partit Popular de Catalunya

Proposta d’audiència en comissió de Josep Segura Solé, president de la Plataforma Anti-Fons Obligatori, amb relació al 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 (352-00502/11)
Proposta d’audiència en comissió de Ramon Sarroca, president de la Federació
de Cooperatives Agràries de Catalunya, amb relació al 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 (352-00503/11)

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció
Social
202-00034/11
DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 21, tinguda el 27.07.2016, DSPC-P 34.
REBUIG DE LES ESMENES A LA TOTALITAT PRESENTADES PEL GP DEL
PARTIT POPULAR DE CATALUNYA, GP DE CIUTADANS, I GP SOCIALISTA I
GP DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT

Rebutjades pel Ple del Parlament en la sessió 21, tinguda el 27.07.2016, DSPC-P 34.
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016.

3.01.02. Proposicions de llei
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TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies hàbils (del 01.09.2016 al
05.09.2016).
Finiment del termini: 06.09.2016; 12:00 h.

Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost,
de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la
vegueria del Penedès
202-00035/11
DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 21, tinguda el 28.07.2016, DSPC-P 35.
REBUIG DE LES ESMENES A LA TOTALITAT PRESENTADES PEL GP DEL
PARTIT POPULAR DE CATALUNYA I GP DE CIUTADANS

Rebutjades pel Ple del Parlament en la sessió 21, tinguda el 28.07.2016, DSPC-P 35.
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016.
TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies hàbils (del 01.09.2016 al
05.09.2016).
Finiment del termini: 06.09.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de
cànnabis
202-00090/10
DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 21, tinguda el 27.07.2016, DSPC-P 34.
REBUIG DE L’ESMENA A LA TOTALITAT PRESENTADA PEL GP DEL PARTIT
POPULAR DE CATALUNYA

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 21, tinguda el 27.07.2016, DSPC-P 34.
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2016.
TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 01.09.2016 al 07.09.2016).
Finiment del termini: 08.09.2016; 12:00 h.
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració del Parlament de Catalunya de suport a la continuïtat
de la Missió de les Nacions Unides per al Referèndum al Sàhara
Occidental
401-00014/11
LECTURA EN EL PLE
Sessió 21, 27.07.2016, DSPC-P 34

El Consell de Seguretat de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) va aprovar la Resolució 2285, sobre la continuïtat de la Missió de les Nacions Unides per al
Referèndum al Sàhara Occidental, amb deu vots a favor, entre els quals el de l’Estat
espanyol.
La Resolució planteja expressament la «necessitat urgent» que la Missió de les
Nacions Unides per al Referèndum al Sàhara Occidental (Minurso) recuperi la «plena operativitat» i demana al secretari general, Ban Ki-moon, que en el termini de
noranta dies informi el Consell de la situació. L’esmentat informe, que es va presentar ahir, 26 de juliol, a la reunió del Consell de Seguretat de l’ONU, hauria d’incloure mesures per a facilitar el funcionament ple de la Minurso.
Aquest mes de juliol estan tornant a Al-Aaiun alguns dels membres de la Minurso que el govern marroquí va expulsar al març, en concret vint-i-cinc dels setanta-tres expulsats.
Altres organitzacions i organismes internacionals han expressat preocupació per
aquesta situació i han demanat al Parlament que promogui una declaració institucional a favor que la Minurso torni al més aviat possible al Sàhara Occidental per a
acomplir les tasques de manteniment de la pau i per a vetllar per l’observança dels
drets humans als territoris ocupats i als campaments de Tinduf, al sud-oest d’Algèria.
Per això, el Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a la continuïtat de la
Minurso, perquè torni a funcionar amb plena capacitat com més aviat millor i pugui
acomplir les tasques de l’operació de pau i les humanitàries a la zona, vetllant per
l’observança dels drets humans.
Palau del Parlament, 27 de juliol de 2016

4.53.

Sessions informatives i compareixences

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença

Proposta d’audiència en comissió de la subdirectora general
d’Entitats Locals i Seccions de Crèdit amb relació al 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
352-00476/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 33997).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 28.07.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Ramon Sarroca, president de
la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, amb relació
al 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

BOPC 200
1 d’agost del 2016

352-00477/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 33997).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 28.07.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Lluís Roig, president de
l’Associació de Seccions de Crèdit de Catalunya, amb relació al
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
352-00478/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 33997).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 28.07.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Unió
de Pagesos amb relació al 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
352-00479/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 33997).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 28.07.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació
de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al 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
352-00480/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 33997).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 28.07.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Daniel Pallejà, president de la
Plataforma d’Afectats de la Cooperativa Agrícola de Cambrils, amb
relació al 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
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352-00481/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 33997).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 28.07.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de les
cooperatives arrossaires de les Terres de l’Ebre amb relació al
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
352-00482/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 33997).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 28.07.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Unió de
Pagesos de Catalunya amb relació al 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
352-00483/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 34154).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 28.07.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Joves
Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al 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
352-00484/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 34154).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 28.07.2016.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat
de Joves Agricultors de Catalunya amb relació al 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
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352-00485/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 34154).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 28.07.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Josep Segura Solé, president
de la Cooperativa Agrícola de Maials i president de la Plataforma
Anti-Fons Obligatori, amb relació al 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
352-00486/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 34154).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 28.07.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Daniel Pallejà, president de la
Plataforma d’Afectats de la Cooperativa Agrícola de Cambrils, amb
relació al 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
352-00487/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 34154).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 28.07.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Francesc Bayo Fumadó, director
general de la Cambra Arrossera del Montsià, amb relació al 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
352-00488/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 34154).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 28.07.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Jordi Marcel Matamoros
Reverté, president de la Cambra Arrossera del Montsià i
vicepresident de la Plataforma Anti-Fons Obligatori, amb relació
al 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
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352-00489/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 34154).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 28.07.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Manuel Vives, advocat i exassessor d’Unió de Pagesos, amb relació al 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
352-00490/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 34154).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 28.07.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Josep Carles Vicente Perelló,
en representació d’Unió de Pagesos, amb relació al 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
352-00491/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 34166).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 28.07.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Farrando Miguel,
catedràtic de dret mercantil de la Universitat Pompeu Fabra, amb
relació al 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
352-00492/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 34166).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 28.07.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Miquel Trias Sagnier, catedràtic
de dret mercantil d’Esade - Universitat Ramon Llull, amb relació
al 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

BOPC 200
1 d’agost del 2016

352-00493/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 34166).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 28.07.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Francesc Bayo Fumadó, en
representació de la Cambra Arrossera del Montsià, amb relació al
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
352-00494/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 34166).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 28.07.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Josep Segura Solé, en
representació de la Plataforma Anti-Fons Obligatori, amb relació
al 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
352-00495/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 34166).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 28.07.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Unió
de Pagesos amb relació al 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
352-00496/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 34215).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 28.07.2016.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació
de Seccions de Crèdit de Catalunya amb relació al 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
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352-00497/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 34215).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 28.07.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al
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
352-00498/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 34215).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 28.07.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la
Plataforma Anti-Fons Obligatori amb relació al 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
352-00499/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 34215).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 28.07.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Analistes
Financers Internacionals amb relació al 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
352-00500/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 34215).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 28.07.2016.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la
Federació Catalana de Caixes d’Estalvis amb relació al 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
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352-00501/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 34215).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 28.07.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Josep Segura Solé, president
de la Plataforma Anti-Fons Obligatori, amb relació al 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
352-00502/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 34226).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 28.07.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Ramon Sarroca, president de
la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, amb relació
al 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
352-00503/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 34226).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 28.07.2016.

Sol·licitud de compareixença de representants de la Plataforma per
a la Defensa de l’Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya davant
la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè exposin els resultats de
l’informe sobre la salut mental en el marc del treball
356-00286/11
SOL·LICITUD

Presentació: Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d’Afers Socials i
Famílies (reg. 33289).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 18.07.2016.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació dels treballadors
de les oficines liquidadores davant la Comissió d’Economia i Hisenda
perquè informi sobre les funcions que les oficines liquidadores
compleixen a compte de l’Agència Tributària de Catalunya
356-00295/11
SOL·LICITUD

Presentació: Maria Senserrich i Guitart, del GP JS; portaveu del GP C’s, GP SOC,
GP CSP, GP PPC i GP CUP-CC en la Comissió d’Economia i Hisenda (reg. 33730).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 26.07.2016.

4.53.10.

Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller
d’Interior sobre l’Enquesta de seguretat pública de Catalunya del
2015
355-00043/11
SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 33932).
Comissió competent: Comissió d’Interior.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 27.07.2016.

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

Compareixença del secretari per a la Governança de les Tecnologies
de la Informació i la Comunicació davant la Comissió d’Afers
Institucionals per a informar sobre les activitats del Centre de
Seguretat de la Informació de Catalunya
357-00178/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 9, tinguda el 20.07.2016,
DSPC-C 183.

Compareixença del director del Centre de Seguretat de la Informació
de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar
sobre les informacions aparegudes amb relació a l’atac al web del
Sindicat de Policies de Catalunya de l’octubre del 2013
357-00179/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 9, tinguda el 20.07.2016,
DSPC-C 183.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
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Compareixença d’una representació de la Comissió Catalana
d’Ajuda al Refugiat davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació,
Relacions Institucionals i Transparència per a explicar l’estat de
la qüestió amb relació a les persones refugiades a Catalunya i les
mesures que cal dur a terme
357-00191/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i
Transparència en la sessió 10, tinguda el 21.07.2016, DSPC-C 191.

Compareixença d’una representació d’Asil.cat i Mare Mortum davant
la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals
i Transparència per a informar sobre els refugiats i les mesures
necessàries per a garantir-los el refugi adequat
357-00192/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i
Transparència en la sessió 10, tinguda el 21.07.2016, DSPC-C 191.

Compareixença de Ramón María Moreno, director general de la Casa
Àsia, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència per a informar sobre la situació i
l’activitat de la Casa Àsia
357-00193/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i
Transparència en la sessió 10, tinguda el 21.07.2016, DSPC-C 191.

Compareixença de Miguel Ángel Aguilar davant la Comissió d’Acció
Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a
exposar les conclusions de la Fiscalia amb relació a la investigació
sobre els nadons robats a Catalunya
357-00194/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i
Transparència en la sessió 10, tinguda el 21.07.2016, DSPC-C 191.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
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Compareixença d’una representació de Sos Bebès Robats davant
la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals
i Transparència per a exposar els desitjos de l’organització amb
relació a la investigació sobre els nadons robats a Catalunya
357-00195/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i
Transparència en la sessió 10, tinguda el 21.07.2016, DSPC-C 191.

Compareixença d’una representació del Banc d’ADN davant la
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals
i Transparència per a informar sobre l’avenç en la recuperació i
l’exhumació de les fosses de la Guerra Civil a Catalunya
357-00196/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i
Transparència en la sessió 10, tinguda el 21.07.2016, DSPC-C 191.

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