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Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina 
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol sobre la contenció mecànica
250-00325/11
Canvi de Comissió tramitadora 16

Proposta de resolució sobre la formació d’especialistes en biblioteques escolars
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250-00536/11
Tramesa a la Comissió 19
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Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a millorar la qualitat de vida 
de les persones celíaques
250-00537/11
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Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la redacció d’una llei de contaminació odorífera
250-00538/11
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol d’actuació per a millorar la co-
operació entre administracions en situacions de perill greu per als catalans a l’exterior
250-00539/11
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la revisió dels criteris d’acreditació de professorat de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
250-00540/11
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei de farmàcia en horari nocturn 
a Sitges
250-00541/11
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la seguretat privada
250-00542/11
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre l’aiguamoll Matusagaratí, de Panamà
250-00543/11
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre l’ús dels números de telèfon començats per 902
250-00544/11
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la llibertat d’Andrés Bódalo Pastrana
250-00545/11
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre les biblioteques escolars
250-00546/11
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la unitat de cures intensives pediàtriques i la unitat ne-
onatal de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
250-00547/11
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la contribució de la cooperació catalana a la consoli-
dació de la democràcia a Tunísia
250-00548/11
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la creació de noves places públiques en residències i 
centres de dia per a la gent gran a Lleida
250-00549/11
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre l’Institut Martí i Pous, de Barcelona
250-00550/11
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la instal·lació de desfibril·ladors a Tarragona
250-00551/11
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23
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Proposta de resolució sobre la continuïtat del projecte educatiu de l’Escola Nou 
de Quart
250-00552/11
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la situació de la població tàmil de Sri Lanka després 
del conflicte bèl·lic
250-00553/11
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre el respecte dels drets humans per les empreses cata-
lanes que operen a l’exterior
250-00554/11
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre el reconeixement de l’associacionisme educatiu amb 
infants i joves
250-00555/11
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre l’ensenyament bilingüe
250-00556/11
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la potenciació de la indústria turística mitjançant l’ela-
boració d’un pla estratègic
250-00557/11
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la retirada del Reial decret 310/2016, pel qual es regulen 
les avaluacions finals de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat
250-00558/11
Presentació: GP CSP 25

Proposta de resolució sobre les beques de menjador escolar no obligatòries
250-00559/11
Presentació: GP C’s 26

Proposta de resolució de condemna de la destitució de Dilma Rousseff com a presi-
denta del Brasil
250-00560/11
Presentació: GP CSP 27

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2016, sobre les eleccions al Par-
lament de Catalunya del 2015
256-00020/11
Presentació: Sindicatura de Comptes de Catalunya 28

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «La segregació escolar a Catalunya (I): la ges-
tió del procés d’admissió d’alumnat»
360-00010/11
Tramitació en Comissió 29

Informe del Síndic de Greuges sobre transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, corresponent al juliol del 2016
360-00011/11
Tramitació en Comissió 29
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Control del compliment de la Resolució 27/XI, sobre la segregació de Bellaterra de 
Cerdanyola del Vallès
290-00015/11
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Pròrroga del termini per a retre comptes 34

Control del compliment de la Resolució 43/XI, sobre les ambulàncies de les Terres 
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Control del compliment de la Resolució 51/XI, sobre les persones en situació d’atur 
de llarga durada i de més de quaranta-cinc anys
290-00039/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  38
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Control del compliment de la Moció 18/XI, sobre el medi ambient
390-00018/11
Sol·licitud de pròrroga 41
Pròrroga del termini per a retre comptes 41

Control del compliment de la Moció 50/XI, sobre l’Agència Tributària de Catalunya
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre l’ús de telèfons amb tarifació 
especial per part de les administracions públiques
360-00021/10

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 8, tinguda el 
12.09.2016, DSPC-C 199.

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2016, sobre les 
despeses dels ajuntaments executades sense crèdit pressupostari, 
corresponent al 2013
258-00009/11

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 185.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2016, sobre 
el Compte general de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 
corresponent al 2013
258-00010/11

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 185.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.
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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 mesures urgents en matèria de contractació 
pública
200-00009/11

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 35172 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 35172)

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 113 y si-
guientes del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente enmienda a la to-
talidad, con texto alternativo al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de 
contractació pública (tram. 200-00009/11).

Enmienda 1, GP C’s
A la totalidad
De retorno del proyecto de ley con texto alternativo.

Texto alternativo al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de 
contractació pública (tram. 200-00009/11)

Exposición de motivos
Tal y como se ha puesto de relieve recientemente, la contratación pública desem-

peña un papel clave en la estrategia de crecimiento económico y social de la Unión 
Europea. Asimismo y para conseguir tal objetivo, la contratación pública debe par-
tir de unos adecuados procedimientos de convocatoria, evaluación, adjudicación, 
modificación, rescisión y ejecución.

La adecuación de dichos procedimientos pasa por conseguir la máxima efecti-
vidad de los principios de concurrencia, accesibilidad, igualdad de trato, proporcio-
nalidad, transparencia, de adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa y 
de gestión eficiente de los fondos públicos.

La aplicación efectiva de estos estos principios, además de intentar garantizar 
una participación lo más equitativa posible de los operadores en el nada desdeñable 
sector público de la economía, el cual representa en el algunos casos más del 40% 
del producto interior bruto (PIB), permite asegurar la actuación de los poderes pú-
blicos conforme al interés general de todos los ciudadanos.

La creciente preocupación social por el inadecuado uso de los procedimientos de 
convocatoria, adjudicación, modificación y ejecución de contratos públicos y conce-
siones y su íntima relación con el fraude u otros conductas ilícitas comprendidas en 
un concepto amplio de corrupción han provocado el inicio de una serie de reformas 
legislativas para atajar tales problemas. En el marco de la Unión Europea destacan 
las siguientes directivas: Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la 
Directiva 2004/18/CE y Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión.

Uno de los principales mecanismos previstos en estos textos normativos de ga-
rantía de la adecuación de los procedimientos propios de la contratación pública es 
la detección y tratamiento de las situaciones de conflicto de interés en las que se 
pueden llegar a encontrar las personas que participan en los mismos a los efectos de 
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evitar los perjuicios que las mismas podrían comportar en caso de materializarse di-
chos conflictos. Por ello, uno de los principales objetivos de esta ley es la interioriza-
ción y la adopción de sistemas y mecanismos de prevención, detección y tratamiento 
de las situaciones de conflicto de interés en la Administración de la Generalitat de 
Cataluña y las administraciones locales de Cataluña.

Además, esta ley introduce dos potentes herramientas en la lucha contra las ma-
las prácticas, el fraude y otras conductas ilícitas en la contratación pública: (i) el de-
ber de la Administración de la Generalitat de Cataluña de implementar y fomentar 
la formación continua y específica de su personal en materia de prevención y trata-
miento de posibles ilicitudes y (ii) mecanismos de garantía e identidad de aquellas 
personas que alerten sobre la posible comisión de tales ilícitos.

Por estos motivos, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta el siguiente: 

Proyecto de ley

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 
1. El objeto de esta ley es establecer medidas en relación con la aplicación de de-

terminadas disposiciones de la Directiva 2014/23/UE, del Parlamento y del Consejo, 
de 26 de febrero, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, y la Directiva 
2014/24/UE, del Parlamento y del Consejo, de 26 de febrero, sobre contratación pú-
blica y por la cual se deroga la Directiva 2004/18/CE.

2. El ámbito de aplicación de esta ley abarca los contratos del sector público su-
jetos y no sujetos a regulación armonizada que tramiten los poderes adjudicadores 
de la Generalidad de Cataluña y su sector público y los entes locales de Cataluña y 
su sector público.

Artículo 2. Conflictos de interés 
1. Todos los poderes adjudicadores deberán contar con mecanismos de preven-

ción y detección de las situaciones de conflicto de interés en la convocatoria, eva-
luación, adjudicación, modificación, revisión, ejecución y rescisión de contratos pú-
blicos o concesiones.

2. Los mecanismos de prevención y detección de las situaciones de conflicto de 
interés deberán estar idóneamente diseñados para asegurar la abstención o no par-
ticipación en los órganos y procesos de contratación de aquellas personas que pu-
diesen incurrir en una situación de conflicto de interés estructural respecto de los 
posibles o probables adjudicatarios, beneficiarios o potenciales contrapartes. 

3. Todos los poderes adjudicadores deberán establecer y aplicar los mecanismos 
contractuales específicos que permitan asegurar la reparación de los posibles daños de-
rivados de las situaciones de conflictos de interés en los que hubiesen podido incurrir.

4. Todos los poderes adjudicadores publicarán con periodicidad, al menos men-
sual, de manera proactiva y en un lugar destacado, público y fácilmente accesible en 
sus sedes electrónicas o sus páginas webs oficiales el número y detalle de las actua-
ciones iniciadas a raíz de la aplicación de los mecanismos de detección y prevención 
de conflicto de interés.

5. Todos los poderes adjudicadores deberán auditar interna y externamente, al 
menos, con periodicidad anual, los mecanismos de prevención y detección de las 
situaciones de conflicto de interés y su aplicación.

Artículo 3. Formación continua específica 
1. La Administración de la Generalitat de Cataluña deberá elaborar e imple-

mentar un programa de formación continua específica a su personal funcionario y 
laboral relativo a la contratación pública y la prevención del fraude y otros ilícitos 
relacionados con la misma.

2. La Generalitat de Cataluña promoverá la elaboración e implementación de 
programas de formación continua y específica como los previstos en el apartado an-
terior por parte de las administraciones locales de Cataluña.
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Artículo 4. Efectividad y garantía de las denuncias de las malas 
prácticas, fraudes e ilicitudes 
1. Todos los poderes adjudicadores deberán contar con mecanismos que permi-

tan y aseguren las denuncias sobre malas prácticas, fraudes o ilicitudes en la convo-
catoria, valoración y adjudicación de cualquier contrato público o concesión.

2. Los poderes adjudicadores deberán garantizar la confidencialidad de las de-
nuncias y la confidencialidad de la identidad del denunciante.

3. La Generalitat de Cataluña garantizará la indemnidad física, moral y patrimo-
nial de cualquier persona física o jurídica que habiendo actuado de buena fe y sin 
participación indebida en las malas prácticas, fraudes o ilicitudes hubiese puesto de 
manifiesto alguna de dichas circunstancias.

4. Asimismo, la Generalitat de Cataluña incentivará la adopción de programas 
de detección de malas prácticas e ilicitudes en los que se establezcan incentivos y 
reconocimientos a favor de aquellas personas físicas o jurídicas que en primer lu-
gar, de buena fe y sin participación indebida hubiesen puesto de manifiesto alguna 
de esas circunstancias, evitándose así potenciales daños para el patrimonio público.

Disposición adicional 
El Gobierno de la Generalitat de Cataluña deberá adaptar en todo momento las 

normas generales relativas a la contratación pública de conformidad con la normati-
va básica estatal y las normas comunitarias de referencia. En cumplimiento de este 
mandato y sin perjuicio de su facultad de adoptar decretos-ley cuando procedan sus 
presupuestos habilitantes, el Gobierno de la Generalitat deberá presentar al Parla-
ment de Cataluña los correspondientes proyectos de ley.

Disposición final primera
De conformidad con la normativa aplicable vigente, todos los poderes adjudica-

dores deberán aplicar esta norma de conformidad con lo previsto en la normativa 
básica estatal y las normas comunitarias de referencia desde la entrada en vigor de 
esta ley.

Disposición final segunda 
Esta ley entrará en vigor desde el día siguiente a su publicación en el Diario Ofi-

cial de la Generalitat de Cataluña, exceptuando aquellas medidas que comporten un 
aumento de créditos o una disminución de ingresos en relación con el presupuesto 
vigente, que no entraran en vigor, en la parte que comporte afectación presupues-
taria, hasta el ejercicio presupuestario siguiente al de la entrada en vigor general de 
la norma.

Palacio del Parlamento, 6 de septiembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP C’s

Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya
200-00010/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 5 dies hàbils (del 16.09.2016 al 
22.09.2016).
Finiment del termini: 23.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.
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Projecte de llei de pròrroga del Pla Serra Húnter
200-00013/11

SOL·LICITUD DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Presentació: Govern de la Generalitat (reg. 34171).
D’acord amb l’article 135.1 del Reglament, s’admet a tràmit. La sol·licitud de trami-
tació en lectura única és en condicions d’ésser inclosa en l’ordre del dia d’una pro-
pera sessió.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.

Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals
200-00014/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 16.09.2016 al 29.09.2016).
Finiment del termini: 30.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.

3.01.02. Proposicions de llei

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

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 34262; 34383; 34827; 34835 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers 

Socials i Famílies, 13.09.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA I GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ 

QUE ES POT (REG. 34262)

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

lamentari Socialista, Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frías del Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot d’acord amb el que estableix l’article 116 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Propo-
sició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalu-
nya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (tram. 202-00022/10).

Esmena 1, GP SOC i GP CSP
De modificació de l’article únic, que queda redactat de la manera següent
Article únic. Es modifica l’article 24 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de de-

sembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
que resta redactat de la manera següent: 

Article 24
1. Les sentències i les demés resolucions judicials que estableixin obligacions 

a càrrec de la Generalitat o de les entitats autònomes de caràcter administratiu de 
Catalunya es compliran puntualment. Si manqués en el pressupost el crèdit corres-
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ponent, se sol·licitarà del Parlament un suplement de crèdit o un crèdit extraordinari, 
dintre dels tres mesos següents a la notificació de la resolució.

2. El Govern ha d’elaborar i presentar al Parlament un marc pressupostari, que 
abasti un període de dos anys i com a màxim cinc, el qual ha d’establir les obliga
cions econòmiques de les cobertures socials en els àmbits de l’atenció a la depen
dència, dels serveis socials, educatius i sanitaris per preservar els drets dels col·lec
tius socials més vulnerables.

3. El marc pressupostari establert en l’apartat anterior ha de contenir, en tot cas, 
uns terminis i compromisos de pagaments als beneficiaris i entitats proveïdores dels 
àmbits que estableix l’apartat segon d’aquest article, en els termes que estableix l’ar
ticle 4 de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials.

Esmena 2, GP SOC i GP CSP
D’addició d’una disposició addicional a la Proposició de llei amb la redacció següent
Disposició addicional
1. A l’entrada en vigor d’aquesta llei, les obligacions econòmiques d’atenció a 

la dependència reconegudes i no satisfetes resten excloses del què disposa l’apartat 
tercer de l’article 24 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

2. El Govern, en el termini de 6 mesos, des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha 
d’executar el pagament de les obligacions descrites en l’apartat anterior.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC.  

Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frías, diputada, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 34383)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Par-

lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 116 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Pro-
posició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Cata-
lunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (tram. 202-00022/10).

Esmena 1, GP PPC
D’addició
Article 24
1. Les sentències i les demés resolucions judicials que estableixin obligacions 

a càrrec de la Generalitat o de les entitats autònomes de caràcter administratiu de 
Catalunya es compliran puntualment. Si manqués en el pressupost el crèdit corres-
ponent, se sol·licitarà del Parlament un suplement de crèdit o un crèdit extraordinari, 
dintre dels tres mesos següents a la notificació de la resolució.

2. El que disposa l’apartat anterior serà d’aplicació a les obligacions econòmiques 
derivades de les prestacions socials competència de la Generalitat, i en especial, a 
les obligacions econòmiques a favor dels beneficiaris o de les entitats proveïdores, 
necessàries per atendre les prestacions de Gran Dependència derivades de l’aplica-
ció de la Llei de l’Estat 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en situació de dependència. El compliment d’aques-
tes obligacions gaudirà, a més, de prioritat en relació a cap altra excepte en els casos 
previstos legalment.

Palau del Parlament, 2 d’agost de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Marisa Xandri Pujol, diputada, GP PPC 
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 34827)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de 
desembre (tram. 202-00022/10).

Esmena 1, GP JS
De supressió de tot l’apartat 2
1. Les sentències i les demés resolucions judicials que estableixin obligacions 

a càrrec de la Generalitat o de les entitats autònomes de caràcter administratiu de 
Catalunya es compliran puntualment. Si manqués en el pressupost el crèdit corres-
ponent, se sol·licitarà del Parlament un suplement de crèdit o un crèdit extraordinari, 
dintre dels tres mesos següents a la notificació de la resolució.

2. El que disposa l’apartat anterior serà d’aplicació a les obligacions econòmi-
ques a favor dels beneficiaris o de les entitats proveïdores, necessàries per atendre 
les prestacions de Gran Dependència derivades de l’aplicació de la Llei de l’Estat 
39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 
persones en situació de dependència. El compliment d’aquestes obligacions gaudirà, 
a més, de prioritat en relació a cap altra excepte en els casos previstos legalment.

Palau del Parlament, 31 d’agost del 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 34835)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Proposició 
de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (tram. 202-00022/10).

Esmena 1, GP C’s
De modificació de l’article únic que resta redactat de la següent manera
Article 24 
1. Les obligacions dineràries a càrrec de la Generalitat o de les entitats autònomes 

de caràcter administratiu de Catalunya que es derivin d’actes administratius i pro
nunciaments judicials es compliran puntualment. Si manqués en el pressupost el crè-
dit corresponent o aquest no fos suficient per complir íntegrament i puntualment les 
obligacions corresponents, se sol·licitarà del Parlament un suplement de crèdit o un 
crèdit extraordinari, dintre del mes següent a la data de notificació del pronunciament 
o la data en que l’acte administratiu s’hagués dictat o es pogués tenir per ocorregut.

2. La Generalitat de Catalunya haurà de publicar destacadament en el seu lloc 
web amb periodicitat mensual i de manera individualitzada totes les obligacions 
dineràries al seu càrrec o de les entitats autònomes administratives de Catalunya 
pendents d’íntegre i puntual pagament i que es derivin de: 

i) prestacions, subsidis o ajudes econòmiques reconegudes a favor de persones 
físiques o jurídiques i que tinguin com a fonament assolir la igualtat de tots els ciuta
dans o la seva protecció socioeconòmica.

ii) la satisfacció del preu i el cost de serveis a operadors econòmics privats que 
realitzin serveis tendents l’assoliment de la igualtat dels ciutadans o la seva protec
ció socioeconòmica per compte de l’administració pública.
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iii) la satisfacció d’aportacions, contribucions i qualsevol tipus d’obligació a fa
vor d’establiments o entitats públiques que realitzin serveis tendents l’assoliment de 
la igualtat dels ciutadans o la seva protecció socioeconòmica.

La informació publicada haurà de complir amb la normativa aplicable en ma
tèria de protecció de dades personal i de secret empresarial i haurà d’incloure en 
tot cas la data inicial d’exigibilitat de cadascuna de les obligacions, els dies trans
correguts sense satisfacció, el interessos meritats. En cas que apliqui a l’obligació 
concreta, s’haurà d’indicar expressament l’incompliment dels terminis previstos a la 
llei 3/2004 amb la següent expressió «en aquesta obligació l’administració pública 
deutora es troba actualment incomplint els terminis previstos a la llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en ope
racions comercials».

3. El Govern de la Generalitat haurà de: (i) remetre trimestralment la informa
ció publicada en compliment del que disposa l’apartat anterior al Síndic de Greu
ges i (ii) elaborar i incorporar als pressupostos una memòria que inclogui les dades 
anualment publicades, les causes que haguessin provocat la falta de puntualitat en 
el compliment de les obligacions indicades en l’apartat anterior, les seves propostes 
per satisferles amb la màxima celeritat possible, el termini màxim previst per ferho 
i l’import corresponent a interessos meritats.

4. Els beneficiaris de les obligacions descrites a l’apartat 2 d’aquest article tin
dran dret a conèixer en tot moment i de manera gratuïta l’estat de l’obligació i la 
previsió de compliment de la mateixa.

S’entén per l’estat de l’obligació el següent conjunt de dades: (i) data inicial de 
reconeixement de l’obligació, (ii) data inicial d’exigibilitat, (iii) dies transcorreguts 
des de la data inicial d’exigibilitat, (iv) interès de demora aplicable i (v) import cor
responent a interessos de demora.

S’entén per previsió de compliment el següent conjunt de dades: (i) existència o 
inexistència de crèdit pressupostari suficient per satisfer (ii) tràmits i estat dels trà
mits iniciats per l’administració deutora per assolir la suficiència pressupostària 
necessària.

5. Pel cas que l’administració deutora hagués superat en mes de dos mesos els ter
minis de pagament previstos, haurà de comunicar al beneficiari de l’obligació bé el pla 
de pagament amb el que pretén donar compliment a les seves obligacions bé els motius 
pels quals no li pot proposar un pla de pagament.

Esmena 2, GP C’s
D’addició d’una disposició addicional única
Disposició addicional única 
1. Aquesta llei entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.
2. El Govern en el termini de 2 mesos, des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, 

haurà de proposar un pla de pagament a les obligacions descrites a l’apartat 2 de la 
llei que estiguin pendents de compliment en la data d’entrada en vigor.

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP C’s
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Proposició de llei de mesures urgents per al millorament de la 
qualitat en la prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris
202-00037/11

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 35272 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 35272)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de mesures urgents per al 
millorament de la qualitat en la prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris (tram. 
202-00037/11).

Esmena 1, GP JS
A la totalitat
De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5  
de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
202-00038/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 16.09.2016 al 29.09.2016).
Finiment del termini: 30.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.

Proposició de llei de mesures urgents per a incentivar el lloguer 
d’habitatges socials i assequibles
202-00040/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 16.09.2016 al 29.09.2016).
Finiment del termini: 30.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol sobre la 
contenció mecànica
250-00325/11

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Sol·licitud: GP C’s (reg. 33591).
Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016.

Proposta de resolució sobre la formació d’especialistes en 
biblioteques escolars
250-00494/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 34330 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 12.09.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 34330)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 1
1. Demanar a les facultats de magisteri i ciències de l’educació que valorin la ne

cessitat d’oferir una matèria comú en la formació inicial dels mestres perquè hi hagi 
una consciència col·lectiva del potencial pedagògic de la biblioteca.

Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 2
2. Demanar a les facultats de magisteri i ciències de l’educació que valorin la ne

cessitat d’oferir una formació en biblioteques escolars que inclogui el vessant literari 
i el vessant de competència informacional.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 34329 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 12.09.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 34329)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar oferint una oferta ade

quada al conjunt del Vallès Occidental del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Ad
ministració i Finances, haventla planificat conjuntament amb els centres.
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Proposta de resolució sobre l’Escola Mar Nova, de Premià de Mar
250-00508/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33887 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 12.09.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 33887)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 2
2. Afavorir que l’acció educativa es desenvolupi en un marc pedagògic que esti

muli l’aprenentatge de l’alumnat tenint en compte criteris pedagògics fonamentats 
en la reflexió i la innovació i que al mateix temps permetin consolidar les pràctiques 
de referència i la pluralitat de l’oferta pedagògica a Premià de Mar.

Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 3
3. Que, amb la voluntat de garantir la continuïtat de la diversitat de l’actual 

oferta metodològica dels centres educatius del municipi de Premià de Mar i d’acord 
amb l’ajuntament, s’acompanyi les direccions de les escoles Montserrat i Mar Nova 
oferintlos assessorament i ajuda tècnica i logística en el procés d’integració dels 
dos centres a fi d’assegurar la continuïtat del projecte pedagògic de l’Escola Mar 
Nova de Premià i que l’escola resultant esdevingui un centre on els infants assolei
xin l’èxit educatiu.

Esmena 3, GP JS (3)
D’addició d’un nou punt 4
4. Garantir que els alumnes de P3 de les famílies que ho desitgin, es puguin es

colaritzar ja a l’Escola Montserrat de Premià de Mar o bé que ho facin a d’altres 
centres on hi hagi vacants.

Proposta de resolució sobre el col·lectiu Mossos per la 
Independència
250-00531/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2016 al 26.09.2016).
Finiment del termini: 27.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.

Proposta de resolució sobre el logotip del col·lectiu Mossos per la 
Independència
250-00532/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2016 al 26.09.2016).
Finiment del termini: 27.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.

Proposta de resolució sobre la unitat de cures intensives 
pediàtriques de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
250-00533/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2016 al 26.09.2016).
Finiment del termini: 27.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.

Proposta de resolució sobre la justícia juvenil al Camp de Tarragona  
i a les Terres de l’Ebre
250-00534/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2016 al 26.09.2016).
Finiment del termini: 27.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.

Proposta de resolució sobre les garanties legals de les persones 
grans ingressades
250-00535/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2016 al 26.09.2016).
Finiment del termini: 27.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.
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Proposta de resolució sobre el calendari de pagament del deute als 
ajuntaments
250-00536/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habi-
tatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2016 al 26.09.2016).
Finiment del termini: 27.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a millorar la 
qualitat de vida de les persones celíaques
250-00537/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2016 al 26.09.2016).
Finiment del termini: 27.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.

Proposta de resolució sobre la redacció d’una llei de contaminació 
odorífera
250-00538/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2016 al 26.09.2016).
Finiment del termini: 27.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol d’actuació per 
a millorar la cooperació entre administracions en situacions de perill 
greu per als catalans a l’exterior
250-00539/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2016 al 26.09.2016).
Finiment del termini: 27.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.

Proposta de resolució sobre la revisió dels criteris d’acreditació de 
professorat de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya
250-00540/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2016 al 26.09.2016).
Finiment del termini: 27.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei de farmàcia en 
horari nocturn a Sitges
250-00541/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2016 al 26.09.2016).
Finiment del termini: 27.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.
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Proposta de resolució sobre la seguretat privada
250-00542/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2016 al 26.09.2016).
Finiment del termini: 27.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.

Proposta de resolució sobre l’aiguamoll Matusagaratí, de Panamà
250-00543/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2016 al 26.09.2016).
Finiment del termini: 27.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.

Proposta de resolució sobre l’ús dels números de telèfon començats 
per 902
250-00544/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2016 al 26.09.2016).
Finiment del termini: 27.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.

Proposta de resolució sobre la llibertat d’Andrés Bódalo Pastrana
250-00545/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2016 al 26.09.2016).
Finiment del termini: 27.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.

Proposta de resolució sobre les biblioteques escolars
250-00546/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2016 al 26.09.2016).
Finiment del termini: 27.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.

Proposta de resolució sobre la unitat de cures intensives 
pediàtriques i la unitat neonatal de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de 
Girona
250-00547/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2016 al 26.09.2016).
Finiment del termini: 27.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.

Proposta de resolució sobre la contribució de la cooperació catalana 
a la consolidació de la democràcia a Tunísia
250-00548/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2016 al 26.09.2016).
Finiment del termini: 27.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.
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Proposta de resolució sobre la creació de noves places públiques en 
residències i centres de dia per a la gent gran a Lleida
250-00549/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2016 al 26.09.2016).
Finiment del termini: 27.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.

Proposta de resolució sobre l’Institut Martí i Pous, de Barcelona
250-00550/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2016 al 26.09.2016).
Finiment del termini: 27.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.

Proposta de resolució sobre la instal·lació de desfibril·ladors a 
Tarragona
250-00551/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2016 al 26.09.2016).
Finiment del termini: 27.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.

Proposta de resolució sobre la continuïtat del projecte educatiu de 
l’Escola Nou de Quart
250-00552/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2016 al 26.09.2016).
Finiment del termini: 27.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.

Proposta de resolució sobre la situació de la població tàmil de Sri 
Lanka després del conflicte bèl·lic
250-00553/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2016 al 26.09.2016).
Finiment del termini: 27.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.

Proposta de resolució sobre el respecte dels drets humans per les 
empreses catalanes que operen a l’exterior
250-00554/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2016 al 26.09.2016).
Finiment del termini: 27.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.

Proposta de resolució sobre el reconeixement de l’associacionisme 
educatiu amb infants i joves
250-00555/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2016 al 26.09.2016).
Finiment del termini: 27.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.
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Proposta de resolució sobre l’ensenyament bilingüe
250-00556/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2016 al 26.09.2016).
Finiment del termini: 27.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.

Proposta de resolució sobre la potenciació de la indústria turística 
mitjançant l’elaboració d’un pla estratègic
250-00557/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.09.2016 al 26.09.2016).
Finiment del termini: 27.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.

Proposta de resolució sobre la retirada del Reial decret 310/2016, 
pel qual es regulen les avaluacions finals de l’educació secundària 
obligatòria i del batxillerat
250-00558/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 34918 i 35248 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
retirada del Real Decreto 310/2016 pel qual es regulen les avaluacions finals d’Edu-
cació Secundària Obligatòria i de Batxillerat, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha aprovat recentment el Real 

Decreto 310/2016, de 29 de juliol, pel qual es regulen les avaluacions finals d’Edu-
cació Secundària Obligatòria i de Batxillerat.

La publicació del RD suposa el desenvolupament d’un dels aspectes mes rebut-
jats i nocius d’una Llei, la LOMCE, que ha estat posada en dubte per la major part 
de la comunitat educativa i del Congrés durant l’anterior legislatura.

Aquestes noves proves avaluatives, conegudes com a revàlides, poden fer que 
milers d’alumnes de Catalunya no obtinguin un títol encara que hagin superat totes 
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les assignatures durant diversos anys d’estudi, deixant aquests estudis sense validesa 
i supeditant-los per complet a diversos exàmens externs, la qual cosa suposa una fal-
ta de consideració i confiança en el professorat i en els centres educatius.

Així mateix, aquesta mesura aprofundirà en l’abandonament escolar. De fet, l’alum-
nat que hagi superat l’ESO però no aprovi les avaluacions finals, ja no podrà optar 
ni pel Batxillerat ni per un Grau Mitjà de Formació Professional, sinó que es veurà 
abocat a cursar l’FP Bàsica. Una FP Bàsica que a més no poden cursar els/les alum-
nes que ja hagin complert els 17 anys, per la qual cosa quedarien fora del sistema 
educatiu, sense el títol de l’ESO i sense cap tipus d’especialització que els permeti 
accedir al mercat laboral.

Les revàlides contingudes en el Real Decreto 310/2016, de 29 de juliol responen a 
un plantejament de l’educació com una carrera constant d’obstacles que condicionen 
l’esforç educatiu i afavoreixen els aprenentatges memorístics establint una competició 
entre centres i propiciant la discriminació soci-econòmica. Reconegudes institucions 
pedagògiques i administracions educatives europees s’han pronunciat majoritària i rei-
teradament en contra. En aquest sentit, el Síndic de Greuges de Catalunya ha alertat 
que aquestes revàlides vulneren el principi d’igualtat d’oportunitats, ja que introduir 
un procés d’avaluació suposadament homogeni a situacions molt diverses atenta con-
tra el principi d’equitat educativa i deixa de costat una de les principals finalitats que 
tenen les lleis d’educació, com és el desenvolupament de la personalitat de l’alumne/a 
des d’una perspectiva integral més enllà de l’adquisició d’aprenentatges curriculars.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol·licitar al Govern de l’Estat la re-

tirada del Real Decreto 310/2016, de 29 de juliol, pel qual es regulen les avaluacions 
finals d’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat.

Palau del Parlament, 5 de setembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre les beques de menjador escolar no 
obligatòries
250-00559/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 35210 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada, Carlos Carri-

zosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució sobre les beques de menjador escolar no obligatòries, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des de l’esclat de la crisi, són molts els menors que tenen com a principal font 

d’alimentació l’àpat que mengen a l’escola, que només poden pagar gràcies a una 
beca. (Es tracta del que habitualment es coneix com beques de menjador escolar 
no obligatòries, per diferenciar-les de les obligatòries, que són les que s’han d’ator-
gar a tot aquell alumne que s’hagi d’escolaritzar fora del seu municipi de residència 
en aplicació del mapa escolar, amb independència del seu nivell de renda familiar 
disponible). Tanmateix, segons les dades de plataforma DIAE (Drets de la Infància 
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en l’Àmbit Educatiu), fins al 28% dels menors que es troben per sota del llindar de 
la pobresa (segons l’indicador de renda de suficiència de Catalunya –IRSC–, criteri 
aplicat des del curs 2014-2015) no veuen cobertes aquestes necessitats.

Al darrer ple de la pobresa es va aprovar una modificació en els barems de con-
cessió dels ajuts per la qual, des d’aquest curs, per poder accedir a un ajut alimentari 
escolar a Catalunya les famílies han d’acreditar que els seus ingressos no superen el 
llindar de risc de pobresa. El Departament d’Economia i Hisenda ha reservat 12,5 
milions d’euros extres per a aquest concepte, un import que la DIAE estima que 
permetrà cobrir les necessitats d’entre 15.000 i 20.000 alumnes addicionals, xifra 
tanmateix insuficient per a fer front a totes les demandes.

Un altre dels problemes que ens trobem és que la molts instituts de secundària no 
tenen menjador escolar, per la qual cosa els alumnes són derivats a menjadors socials, 
moltes vegades compartits amb adults, cosa que ens sembla del tot inadequada.

Finalment, molts ajuntaments es queixen que en els darrers 4 anys el Govern de 
la Generalitat no ha pagat les beques de menjador a temps, la qual cosa ha provocat 
que hagin hagut de ser els municipis els que s’hagin fet càrrec d’aquesta despesa.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Fer un estudi, amb la participació dels centres escolars, del nombre real 

d’alumnes per sota del llindar de la pobresa que necessiten beques de menjador es-
colar no obligatòries i presentar-lo en aquesta comissió en el termini de tres mesos.

2. Comprometre’s a que la partida pressupostària destinada a les beques de men-
jador escolar no obligatòries tingui la dotació suficient per cobrir totes les peticions 
que compleixin els requisits de la convocatòria, de tal manera que cap d’elles quedi 
sense atendre.

3. Garantir que tots els instituts de secundària proveeixin el servei de menjador 
en les condicions adequades.

4. Comprometre’s a pagar mensualment, per avançat, als beneficiaris l’import 
de les beques de menjador escolar no obligatòries per a evitar que siguin els ajunta-
ments els que hagin de fer front a aquesta despesa.

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució de condemna de la destitució de Dilma 
Rousseff com a presidenta del Brasil
250-00560/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 35264 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució contra la 
destitució de la Presidenta del Brasil Dilma Rousseff, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Trans-
parència, amb el text següent: 

Exposició de motius
En els darrers anys el govern del PT ha tingut un paper molt important en l’avenç 

del procés integrador llatinoamericà impulsant espais d’integració progressista al 
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continent. Alhora, Brasil forma part del que es coneix com BRIXS (Brasil, Rússia, 
Índia, Xina, Sud Àfrica) i que conformen un pol alternatiu al unilateralisme nord 
americà.

El 30 d’agost, finalment s’ha consumat el cop d’Estat contra Dilma Rousseff en 
el moment que el Senat brasiler ha ratificat la seva destitució com a Presidenta del 
Brasil.

La destitució de Dilma Rouseff és una clara estratègia per laminar el poder del 
PT. La major part de senadors que han votat contra el Govern legítim tenen causes 
obertes per corrupció. Aquest procés conduit per part dels sectors més reaccionaris 
i privilegiats de la societat brasilera en aliança amb l’imperialisme, cerca expulsar el 
govern que va votar el poble brasiler i aplicar el programa neoliberal.

L’actual President, Michel Temer, del Partit Moviment Democràtic Brasiler 
(PMDB), el qual no ha estat escollit pel poble del Brasil, pretén acabar amb les po-
lítiques democràtiques, reformistes i redistributives del PT, reforçant els sectors do-
minants brasilers i donant marxa enrere a molts dels avenços dels sectors populars 
de Brasil.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions necessàries davant 

el Govern de l’Estat perquè en les seves relacions amb el Govern de Brasil expres-
si la condemna i preocupació per la destitució de la legítima Presidenta del Brasil, 
Dilma Rousseff.

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2016, sobre les 
eleccions al Parlament de Catalunya del 2015
256-00020/11

PRESENTACIÓ: SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA

Reg. 35234 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 13.09.2016

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura 

de Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fis-
calització núm. 19/2016, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a les eleccions al 
Parlament de Catalunya de l’any 2015.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 7 de setembre de 2016
Jaume Amat i Reyero, síndic major

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

http://www.parlament.cat/document/publicacions/175479.pdf
http://www.parlament.cat/document/publicacions/175479.pdf
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3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «La segregació escolar a 
Catalunya (I): la gestió del procés d’admissió d’alumnat»
360-00010/11

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016.

Informe del Síndic de Greuges sobre transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, corresponent al juliol del 2016
360-00011/11

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Modificació del calendari de sessions plenàries per al tercer període 
de sessions
244-00009/11

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de setembre de 2016, escolta-
da la Junta de Portaveus, ha acordat substituir la sessió prevista per als dies 20, 21 
i 22 de setembre del calendari inicial de sessions plenàries per al tercer període de 
sessions, pels dies 28 i 29 de setembre, atesa la sol·licitud del president de la Gene-
ralitat.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i 

Lluís

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 27/XI, sobre la segregació de 
Bellaterra de Cerdanyola del Vallès
290-00015/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 35149 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.09.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 27/XI, sobre la 
segregació de Bellaterra de Cerdanyola del Vallès (tram. 290-00015/11), us informo 
del següent:

La Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge ha creat una taula de treball amb l’objectiu 
d’aprovar un nou conveni regulador entre l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i 
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra.

Aquesta taula de treball es reuneix periòdicament a la seu del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Hi assisteixen els següents representants:

Representants de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès:
– Carles Escolà, alcalde
– Helena Solà, regidora
– Josep Grau, regidor
– Lluc Vinyes, cap de gabinet d’alcaldia

Representants de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra:
– Ramon Andreu, president
– Jordi Macarulla, vocal
– Joaquim Oltra, vocal
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Representants del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habi
tatge:

– Montserrat Mundi, directora general d’Administració Local
– Montserrat Grané, directora dels Serveis Territorials de Governació, Adminis-

tracions Públiques i Habitatge a Barcelona

Representants de totes les parts s’han reunit ja en tres ocasions:
La primera reunió es va dur a terme el mes d’abril de 2016. Es va establir que 

l’objectiu de la taula de treball era consensuar un conveni regulador proposat i acor-
dat per ambdues parts (l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra i l’Ajunta-
ment de Cerdanyola del Vallès). Es va fixar un calendari de treball i les dues parts es 
van comprometre a redactar per a la següent reunió propostes de conveni regulador 
per començar a treballar. El Departament de Governació, Administracions Públi-
ques i Habitatge ha assumit el paper de moderar les sessions, prestar suport tècnic 
quan sigui necessari i ha designat un tècnic del departament com a encarregat d’ai-
xecar acta de cadascuna de les sessions.

La segona reunió, mantinguda a finals de maig del 2016, va treballar la proposta 
que va aportar l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra. Va debatre quin 
tipus de conveni havia de servir com a punt de partida, el mínim de competències 
que hauria de contenir i també el seu sistema de finançament.

En la tercera reunió, el 19 de juliol del 2016, les parts van començar a conci-
liar els dos documents de proposta de conveni regulador que havien redactat tant 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès com l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Bellaterra. Ambdues parts van concretar les competències que hauria de regular el 
nou conveni: les mínimes legals que l’article 82 del Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril) atorga a les 
entitats municipals descentralitzades, més urbanisme i activitats per delegació. Dins 
d’urbanisme entrarien les obres (majors i menors) i els plans especials de millora 
urbana (l’aprovació inicial).

A la pròxima reunió, fixada pel 15 de setembre de 2016, les parts han acordat 
debatre i treballar les propostes de finançament de les competències acordades amb 
dades econòmiques concretes.

Barcelona, 5 de setembre de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques 

i Habitatge

Control del compliment de la Resolució 28/XI, sobre la construcció 
del túnel de Tres Ponts a la C-14
290-00016/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 35141 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.09.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 28/XI, sobre la 
construcció del túnel de Tres Ponts a la C-14 (tram. 290-00016/11), us informo del 
següent:
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S’ha prioritzat la construcció del túnel de Tres Ponts per tal que es puguin licitar 
les obres durant aquest any 2016.

Així mateix, s’ha traslladat al Consell Comarcal la còpia d’aquesta resolució.

Barcelona, 6 de setembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 29/XI, sobre l’autopista C-32 
de Montgat a Palafolls
290-00017/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 35288 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.09.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 29/XI, sobre l’au-
topista C-32 de Montgat a Palafolls (tram. 290-00017/11), us informo del següent:

En aquests moments el Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES), con-
juntament amb l’ATM de Barcelona, està redactant el Pacte per la Mobilitat Soste-
nible del Maresme, en compliment dels acords presos el març de 2014 en el marc de 
la Mesa de Mobilitat del Maresme, constituïda amb el Consell Comarcal del Ma-
resme i els representants dels diferents partits polítics. Els objectius d’aquest Pacte 
són abordar de forma integrada la promoció i millora del transport públic, les po-
lítiques de peatges i el desenvolupament de la xarxa viària del Maresme (alternativa a 
l’N-II). Aquests objectius són coherents amb els principis inclosos als punts 2b) i 2e) 
d’aquesta resolució.

Pel que fa al punt 2f), actualment ja s’ha redactat la diagnosi amb la participació 
dels municipis del Maresme i s’està en fase de redacció de les propostes a inclou-
re en una Agenda d’actuacions, amb calendari concret d’execució. Es preveu que el 
Pacte inclogui com a principal font de finançament, tal i com recull el punt 2g), els 
400M€ previstos al conveni entre el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalu-
nya sobre el canvi de titularitat de l’N-II al Maresme.

Respecte els punts 2a), 2c), 2d), relatius al paper de la C-32 com a eix vertebrador 
de la mobilitat comarcal del Maresme, en detriment de l’N-II, i la millora de la seva 
connectivitat, cal indicar que s’estan analitzant mesures al respecte per incloure al 
Pacte. En aquesta línia actualment el DTES està realitzant les obres de millora de 
dos enllaços de la C-32 a Mataró i Argentona, per millorar la connectivitat dels àm-
bits de Mataró Parc i Sorrall, que es preveu estiguin enllestides a partir de la tardor 
de 2016.

Pel que fa al rescat de la concessió actual, que venç l’any 2021, cal informar que 
el Govern treballa en aquesta línia, si bé cal fer-ho de manera coordinada i coherent 
amb el conjunt de trams actualment en règim de peatge explícit, per avançar cap a 
un model homogeni a tot Catalunya i evitar nous desequilibris territorials. Val a dir 
que en el document Avaluació del cost de rescat de les concessions de les autopis
tes i vies en règim de peatge de la Generalitat de Catalunya, elaborat per la UPC i 
disponible al web del DTES (VIACAT), xifra entre 413 i 464 M€ aprox. el cost del 
rescat de l’actual concessió d’INVICAT, que inclou la C-32 al Maresme i la C-33 
entre Barcelona i Parets del Vallès.

Finalment, està previst que en els propers mesos es torni a convocar la Mesa de 
Mobilitat del Maresme per presentar i consensuar l’agenda d’actuacions del Pacte 
per la Mobilitat Sostenible del Maresme amb els representants del territori, així com 
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fer altres reunions de seguiment amb les entitats concernides del Maresme, tal com 
s’indica al punt 2h).

Barcelona, 5 de setembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 30/XI, sobre la integració del 
bitllet del servei ferroviari de rodalia en el bitllet del servei Avant
290-00018/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 35142 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.09.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 30/XI, sobre la in-
tegració del bitllet del servei ferroviari de rodalia en el bitllet del servei Avant (tram. 
290-00018/11), us informo del següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat les gestions amb el Govern 
d’Espanya per tal de poder incloure l’enllaç de rodalia en els bitllets Avant.

Barcelona, 5 de setembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 31/XI, sobre el millorament 
dels abonaments i els descomptes del servei ferroviari Avant
290-00019/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 35143 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.09.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 31/XI, sobre el mi-
llorament dels abonaments i els descomptes del servei ferroviari Avant (tram. 290-
00019/11), us informo del següent:

El departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat les gestions pertinents amb 
el Govern d’Espanya per tal de adoptar les mesures esmentades a la resolució.

Barcelona, 5 de setembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 42/XI, sobre la prescripció 
infermera
290-00030/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 35324 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

A la Mesa del Parlament
Antoni Comín i Oliveres, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 42/XI, sobre la prescripció infermera, amb número de trami-
tació 290-00030/11, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió 
Salut.

Barcelona, 8 de setembre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 35324).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 25.10.2016, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.

Control del compliment de la Resolució 43/XI, sobre les ambulàncies 
de les Terres de l’Ebre
290-00031/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 35325 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

A la Mesa del Parlament
Antoni Comín i Oliveres, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 43/XI, sobre les ambulàncies de les Terres de l’Ebre, amb nú-
mero de tramitació 290-00031/11, el control de compliment de la qual correspon a 
la Comissió Salut.

Barcelona, 8 de setembre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 35325).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 25.10.2016, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.
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Control del compliment de la Resolució 44/XI, sobre el transport 
sanitari urgent al Baix Empordà
290-00032/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 35326 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

A la Mesa del Parlament
Antoni Comín i Oliveres, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 44/XI, sobre el transport sanitari urgent al Baix Empordà, amb 
número de tramitació 290-00032/11, el control de compliment de la qual correspon 
a la Comissió Salut.

Barcelona, 8 de setembre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 35326).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 25.10.2016, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.

Control del compliment de la Resolució 45/XI, sobre el servei de 
transport sanitari a Lleida
290-00033/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 35327 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

A la Mesa del Parlament
Antoni Comín i Oliveres, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 45/XI, sobre el servei de transport sanitari a Lleida, amb nú-
mero de tramitació 290-00033/11, el control de compliment de la qual correspon a 
la Comissió Salut.

Barcelona, 8 de setembre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 35327).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 25.10.2016, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.
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Control del compliment de la Resolució 47/XI, sobre la transparència 
en la contractació d’Independent Diplomat
290-00035/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 35340 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

A la Mesa del Parlament
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 
103 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la 

Resolució 47/XI, amb número de tramitació 290-00035/11, sobre la transparència 
en la contractació d’Independent Diplomat, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència

Barcelona, 8 de setembre de 2016
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors 
i Transparència (reg. 35340).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 28.10.2016, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.

Control del compliment de la Resolució 48/XI, sobre el sector químic 
de Tarragona
290-00036/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 35139 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.09.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 48/XI, sobre el sec-
tor químic de Tarragona (tram. 290-00036/11), us informo del següent:

El Govern està seguint de molt a prop la situació de les empreses Covestro i Er-
cros, en el marc del Programa de reactivació industrial, de la Direcció General d’In-
dústria, i té informació exhaustiva i actualitzada sobre la situació de les companyies.

Des del moment que la multinacional alemanya Bayer va treure a borsa la divisió 
Bayer Material Science, a partir d’aleshores denominada Covestro, es va iniciar un 
seguiment del possible impacte sobre la planta de Tarragona, atès que anava acom-
panyada d’un pla de reestructuració de les seves operacions a Europa.

A partir de desembre de 2015, quan l’empresa va anunciar que a finals de 2017 
tenia la intenció de cessar la producció d’MDI a la planta de Tarragona, i tot i tenir 
ben present el fet que la decisió estigui inclosa en un pla de gran abast i que s’hagi 
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pres a nivell de grup fa més difícil la intermediació, el Govern, mitjançant el Depar-
tament d’Empresa i Coneixement, va intensificar els contactes tant amb la direcció 
de l’empresa, els representants dels treballadors i altres empreses de la cadena de 
valor que també estan afectades per aquest possible tancament, en especial Ercros 
que subministra clor a la planta de MDI i compra àcid clorhídric residual amb destí 
a la planta de fosfats de Flix operada per Timab.

En aquell moment ja s’estava fent el seguiment d’Ercros, ja que prèviament ha-
via anunciat els plans de no dur a terme la inversió en la migració a la tecnologia de 
membranes, que estipula la Unió Europea, a la planta de Flix i que implica el cessa-
ment de l’activitat, com a molt tard, al desembre de 2017.

Els contactes amb la direcció de l’empresa i els representants dels treballadors 
es van intensificar després de l’anunci de Covestro i s’han sistematitzat en unes reu-
nions periòdiques amb la direcció de la companyia.

En una d’aquestes reunions, Ercros va manifestar la seva intenció de potenciar 
la planta de PVC de Vila-seca amb unes inversions que reduiran l’impacte sobre 
l’activitat i l’ocupació que, d’altra forma, hauria tingut el tancament de les línia de 
MDI de Covestro.

Així mateix, es continua treballant amb representants de la direcció de Covestro 
per tal d’articular una solució que permeti mantenir l’activitat a Vila-seca, ja sigui 
a través del redimensionament de la línia d’MDI o algun altre precursor de poliure-
tà o bé a través de la implantació de noves activitats o processos alternatius al dels 
poliuretans.

El Govern dóna la màxima rellevància al sector químic de Tarragona, com s’ha 
demostrat en la intervenció en el procés de tancament de Celanese i la continuïtat 
de part de l’activitat a través de Iqoxe. Així, cal remarcar que es mantenen contactes 
amb la resta d’agents implicats i, especialment, amb el Ministeri d’Indústria, Ener-
gia i Turisme per sol·licitar la consideració d’una xarxa tancada en l’àmbit del polí-
gon petroquímic de Tarragona, la qual cosa representaria una disminució significa-
tiva dels costos de l’electricitat i la millora competitiva de les seves empreses i, més 
recentment, per tractar la problemàtica de les empreses afectades per la necessitat 
d’adaptar-se a la normativa comunitària sobre les millors tècniques disponibles per 
al procés clor-àlcali.

Finalment, el secretari d’Empresa i Competitivitat ha comparegut en dues oca-
sions aquesta legislatura a la Comissió d’Empresa i Coneixement del Parlament de 
Catalunya amb relació al sector químic. En concret, el dia 31 de març de 2016 per 
informar sobre la situació de l’empresa Covestro i el dia 26 de maig de 2016 per in-
formar sobre la situació del sector químic i la indústria del clor.

Barcelona, 5 de setembre de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 49/XI, sobre el 
desenvolupament i els acords de la Comissió de Seguiment Industrial 
de Projectes de SEAT
290-00037/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 35140 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.09.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 49/XI, sobre el 
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desenvolupament i els acords de la Comissió de Seguiment Industrial de Projectes 
de SEAT (tram. 290-00037/11), us informo del següent:

La Comissió de Seguiment Industrial de Projectes de SEAT es va reunir per pri-
mer cop el dia 10 de desembre de 2015 i va comptar amb la participació de la Direc-
ció General d’Indústria, la Direcció General de Relacions Laborals, Seat, el comitè 
d’empresa de Seat, el Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya i la Fede-
ració Catalana de Venedors de Vehicles a Motor.

Aquesta reunió es convocar per tal de clarificar la situació de l’empresa després 
que es fes pública la manipulació de vehicles del grup per tal de superar els controls 
de contaminació. S’hi van presentar els plans de futur de l’empresa, no només en 
relació amb les inversions anunciades, sinó en altres aspectes com la formació, efi-
ciència energètica, infraestructures, etc. i es va renovar el compromís de les inver-
sions per part del consorci a Martorell.

Cal remarcar que la Comissió de Seguiment no tenia un calendari de reunions 
establert. Per això, un cop es va clarificar la situació i es va posar de manifest que el 
possible impacte de la problemàtica a la planta de Martorell no era significatiu, no 
es va considerar necessari convocar-la de nou.

Tanmateix, el Govern manté contactes regulars amb la direcció de Seat per tal 
de conèixer de primera mà l’estratègia a curt termini de la marca i les previsions 
d’inversió que té en cartera.

Barcelona, 5 de setembre de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 51/XI, sobre les persones en 
situació d’atur de llarga durada i de més de quaranta-cinc anys
290-00039/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 35238 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 13.09.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar compliment a la Resolució 51/XI sobre les persones en situació 
d’atur de llarga durada i de més de quaranta-cinc anys, us trameto en aquest escrit 
el resum de les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Resolució, així com 
la previsió de desenvolupament o el termini previst per a realitzar altres actuacions 
que contribueixen a donar compliment als objectius que s’especifiquen a la Resolució.

Barcelona, 1 de setembre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Durant el primer semestre del 2015, el Govern i el Parlament de Catalunya van 

aprovar diverses mesures destinades a persones en situació d’atur majors de 45 anys, 
que incloïen un acompanyament continuat, individualitzat i personalitzat per part de 
personal tècnic amb preparació específica, i la coordinació de les polítiques socials, 
de sanitat i habitatge per respondre a les necessitats socials i familiars de les perso-
nes en situació d’atur de llarga durada.

Des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) es va desenvolupar el pro-
grama Grans Actius per tal de complir amb aquests manaments. Una de les mesures 
que inclou aquest programa és oferir orientació individualitzada a les persones de 
més de 45 anys.
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A més, en col·laboració amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal –SEPE– el SOC 
està portant a terme les actuacions que es recullen al Programa d’Activació per a 
l’Ocupació. Aquest programa té com a objectiu l’activació i la inserció laboral dels 
seus beneficiaris. Amb caràcter previ a l’admissió al programa, el Servei Públic 
d’Ocupació competent ha d’assignar a la persona beneficiària un tutor o tutora indivi-
dual perquè elabori l’itinerari individual i personalitzat d’ocupació en el termini d’un 
mes des de la sol·licitud de l’admissió al programa, a partir d’una entrevista individu-
alitzada que permeti efectuar un diagnòstic previ del perfil de la persona treballadora.

La persona que realitza la tutoria és la responsable d’elaborar l’itinerari i, si es-
cau, fer-ne el seguiment, de proposar les mesures d’activació necessàries per possi-
bilitar la inserció laboral del treballador/a, així com de controlar la resta d’obliga-
cions adquirides en el compromís d’activitat. En particular, ella és l’encarregada de 
gestionar els serveis i programes d’orientació i intermediació i de formació profes-
sional necessària per a la inserció laboral, així com de fer un seguiment individua-
litzat de les col·locacions que es produeixin durant la vigència del programa.

A més, des del SOC s’ha dissenyat un programa adreçat a persones aturades ma-
jors de 30 anys. L’objectiu d’aquest programa és la millora de la seva ocupabilitat i 
facilitar la seva inserció ràpida en el mercat de treball, per evitar que la seva situació 
d’atur esdevingui crònica. Al llarg del quart trimestre, es publicarà un nou progra-
ma per a aturats de llarga durada que s’està dissenyant en aquests moments, amb 
l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat, reforçar els seus coneixements per acce-
dir al mercat de treball i aconseguir la seva inserció laboral mitjançant, també, la 
col·laboració dels ocupadors. A més, properament es publicarà el programa «Treball 
i Formació» especialment adreçat a persones majors de 45 anys i no perceptores de 
cap prestació, mitjançant el qual s’ofereix una formació capacitadora i un contracte 
de treball amb una remuneració mensual que passa a ser de 1.000 € bruts durant 6 
mesos, i de 12 mesos per a les persones majors de 55 anys.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya vetlla per evitar discriminacions per 
raó d’edat en les ofertes de treball. Així, amb caràcter general, les ofertes no han 
d’incorporar cap indicació relativa al gènere o l’edat requerida de les candidatures, 
a excepció d’aquelles ofertes on s’ofereixi un contracte inclòs en una mesura de fo-
ment de la contractació, on l’edat o el gènere siguin elements de discriminació po-
sitiva. Així mateix, tampoc es pot fer constar cap indicació que pugui suposar una 
discriminació per cap altre concepte, i les oficines, en el diàleg amb les empreses, 
posen l’accent de la seva actuació en les competències de les persones candidates 
que presenten, per sobre de qualsevol altra circumstància o característica personal.

Control del compliment de la Resolució 185/XI, sobre les necessitats 
educatives del curs 2016-2017
290-00170/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 185/XI, sobre les ne-
cessitats educatives del curs 2016-2017 (tram. 290-00170/11), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament ha confeccionat la plantilla amb les dotacions de 
personal docent pel curs 2016-2017 en funció del nombre de grups que s’han escola-
ritzat, de la ràtio alumnes/grup i de la tipologia dels centres educatius.
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El Departament d’Ensenyament, d’acord amb la disponibilitat pressupostària, ha 
prioritzat que l’increment de la plantilla del personal docent per atendre les necessi-
tats d’escolarització de l’alumnat i, en la mesura del possible, en millorar els criteris 
d’assignació del personal docent als centres educatius públics (escoles i instituts) que 
tenen la consideració de «màxima complexitat».

D’acord amb l’establert en l’apartat de l’Acord GOV/70/2016, de 31 de maig 
(DOGC núm. 7133, de 2.6.2016) s’han assignat 400 dotacions de personal noves als 
centres que tenen la consideració de màxima complexitat (i no tenien la considera-
ció de CAEP).

En el marc de l’escola inclusiva, el Departament d’Ensenyament ha assignat 140 
dotacions de personal docent addicionals per cobrir les necessitats existents i impul-
sar millores específiques en escoles, instituts i serveis educatius.

També us informo que el Departament d’Ensenyament, sempre i quan la dispo-
nibilitat pressupostària ho permeti, continuarà aplicant mesures amb l’objectiu de 
millorar la cobertura de les substitucions, tant les produïdes abans de l’inici del curs 
escolar com les que es puguin produir al llarg del curs escolar.

Els supòsits de cobertura d’incidències del personal docent a partir del primer 
dia son el següents:

a) Les substitucions del professorat que imparteix com a mínim 3 hores lectives 
setmanals a segon curs de batxillerat.

b) Les substitucions a l’inici del curs.
c) Les substitucions en els centres docents que tinguin menys de dues línies.
d) Les substitucions es cas de maternitat, paternitat, adopció o acolliment.
El curs 2014-2015 el Departament d’Ensenyament va implantar un nou model 

per atorgar els ajuts individual pel servei de menjador escolar. Aquest model es va 
dissenyar entre el Departament d’Ensenyament, els Consells Comarcals, l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Províncies i la Federació de Municipis de Catalunya, 
amb l’objectiu d’homogeneïtzar les diferents convocatòries que cada Consell Co-
marcal publica, i amb la finalitat d’obtenir una major equitat en l’atorgament dels 
ajuts.

Aquest model es basa en els següents criteris:
– Prioritzar el nivell de renda.
– Atorgar l’ajut a totes les sol·licituds que compleixen els llindars establerts.
– Ajuts que cobreixen el 100% del cost del servei de menjador per als alumnes 

amb necessitats més severes.
– Atenció a les necessitats sobrevingudes durant el curs escolar.
L’aplicació d’aquest model es va iniciar en les convocatòries publicades pels 

Consells Comarcals per al curs 2014-2015, ha continuat en les convocatòries per al 
curs 2015-2016 i es revisa anualment.

Tots l’alumnat que acompleix els requisits establerts en les respectives convoca-
tòries se li ha atorgat l’ajut corresponent. El crèdit de la partida pressupostària s’am-
plia en funció de l’import necessari per a cobrir la despesa corresponent als ajuts 
individuals de menjador.

Per al curs 2016-2017, s’han modificat els criteris per tal d’adequar-los a l’esta-
blert en la Resolució 17/XI aprovada pel Parlament de Catalunya, sobre la situació 
d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una 
resposta institucional. Concretament, s’ha eliminat el tram flexible i s’han elevat els 
llindars d’accés, de manera que el Departament d’Ensenyament preveu que el nom-
bre de sol·licituds compliran els requisits en les convocatòries per obtenir l’ajut de 
menjador escolar serà més gran i la despesa també serà major respecte a l’exercici 
pressupostari anterior.

Barcelona, 1 de setembre de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 18/XI, sobre el medi ambient
390-00018/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 35291 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.09.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Rull i Andreu, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Cata-

lunya, a l’empara del que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la 

Moció 18/XI, sobre el medi ambient, amb número de tramitació 390-00018/11, el 
control de compliment de la qual correspon a la Comissió de Medi Ambient i Sos-
tenibilitat.

Barcelona, 6 de setembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Territori i Sostenibilitat (reg. 35291).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 25.10.2016, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2016.

Control del compliment de la Moció 50/XI, sobre l’Agència Tributària 
de Catalunya
390-00050/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016

Control del compliment de la Moció 51/XI, sobre la presentació del 
Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2017
390-00051/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016
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Control del compliment de la Moció 52/XI, sobre el projecte del 
centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou
390-00052/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016

Control del compliment de la Moció 53/XI, sobre el règim disciplinari 
dels Mossos d’Esquadra
390-00053/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016

Control del compliment de la Moció 54/XI, sobre les addiccions 
socials
390-00054/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016

Control del compliment de la Moció 55/XI, sobre la desmilitarització 
de Catalunya
390-00055/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016

Control del compliment de la Moció 56/XI, sobre la programació del 
curs escolar
390-00056/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016
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Control del compliment de la Moció 57/XI, sobre la política 
energètica
390-00057/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016

Control del compliment de la Moció 58/XI, sobre la candidatura de 
Barcelona com a seu de l’Agència Europea del Medicament
390-00058/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016

Control del compliment de la Moció 59/XI, sobre la política 
aeroportuària
390-00059/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016

Control del compliment de la Moció 60/XI, sobre el foment de 
l’emprenedoria i el relleu generacional en les empreses i sobre el 
treball autònom
390-00060/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016

Control del compliment de la Moció 61/XI, sobre el sistema de 
protecció a la infància
390-00061/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016
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Control del compliment de la Moció 62/XI, sobre la futura banca 
pública catalana i l’Institut Català de Finances
390-00062/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016
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