
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el foment de l’atenció a persones amb Alzheimer i a 
llurs familiars
250-00570/11
Esmenes presentades 9

Proposta de resolució sobre la situació humanitària al Iemen
250-00572/11
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre la quantificació del nombre màxim d’óssos al territori
250-00576/11
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre els pagaments als ramaders afectats per atacs d’óssos
250-00577/11
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre el bloqueig de la Franja de Gaza
250-00582/11
Esmenes presentades 11

Proposta de resolució sobre la transparència en la publicitat institucional de la Ge-
neralitat i les administracions locals
250-00584/11
Esmenes presentades 11

Proposta de resolució sobre la publicació anual d’informes sobre antivirals per a 
l’hepatitis C a les presons catalanes
250-00592/11
Esmenes presentades 12

Proposta de resolució sobre la fi del conflicte armat a Colòmbia
250-00595/11
Esmenes presentades 12

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre política fiscal
302-00078/11
Esmenes presentades 12

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques públiques res-
pecte als aliments que fan emmalaltir
302-00079/11
Esmenes presentades 14

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció primària sanitària
302-00080/11
Esmenes presentades 22

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’educació infantil
302-00081/11
Esmenes presentades 24
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Departament d’Interior
302-00082/11
Rectificació del text presentat 27
Esmenes presentades 28

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a les 
famílies
302-00083/11
Esmenes presentades 32

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera 
d’Ensenyament sobre el compliment del punt 5.f de la Resolució 17/XI, relatiu a 
l’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una 
resposta institucional
354-00101/11
Sol·licitud i tramitació 35

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat de Mossos d’Es-
quadra amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya
352-00763/11
Sol·licitud 35

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat Autònom de 
Policia amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat 
de Catalunya
352-00764/11
Sol·licitud 35

Proposta d’audiència en comissió de Petra Sáiz, presidenta del Consell de Col·legis 
de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya, amb rela-
ció a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres pri-
mer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00765/11
Sol·licitud 36

Proposta d’audiència en comissió de Josep Canal, interventor tresorer de l’Ajunta-
ment de Mataró, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya 
i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària 
de la Generalitat de Catalunya
352-00766/11
Sol·licitud 36

Proposta d’audiència en comissió de Daniel Faura, president del Col·legi de Cen-
sors Jurats de Comptes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del Codi 
tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Ad-
ministració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00767/11
Sol·licitud 36

Proposta d’audiència en comissió de Luis A. Suárez Arias, degà del Col·legi de Re-
gistradors de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de 
Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració 
tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00768/11
Sol·licitud 36

Proposta d’audiència en comissió de Joan B. Casas, degà del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya 
i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària 
de la Generalitat de Catalunya
352-00769/11
Sol·licitud 37
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Proposta d’audiència en comissió d’Antònia Agulló, catedràtica de dret tributari de 
la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari 
de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Adminis-
tració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00770/11
Sol·licitud 37

Proposta d’audiència en comissió de Luis Alonso González, catedràtic de dret tri-
butari de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del Codi 
tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Ad-
ministració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00771/11
Sol·licitud 37

Proposta d’audiència en comissió de Tomàs Font Llovet, president del Consell Tribu-
tari de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya 
i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària 
de la Generalitat de Catalunya
352-00772/11
Sol·licitud 37

Proposta d’audiència en comissió de Carles Mateos, responsable de Comissions 
Obreres a l’Agència Tributària de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del 
Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius 
a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00773/11
Sol·licitud 38

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Serveis 
Públics de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei del 
Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius 
a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00774/11
Sol·licitud 38

Proposta d’audiència en comissió de José Antonio Noguera Ferrer, professor de so-
ciologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius 
a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00775/11
Sol·licitud 38

Proposta d’audiència en comissió de Miguel Ángel Mayo Martínez, expert en fisca-
litat, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació 
dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Genera-
litat de Catalunya
352-00776/11
Sol·licitud 38

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Plataforma per una 
Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària amb relació a la Proposició de llei del Codi 
tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Ad-
ministració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00777/11
Sol·licitud 39

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Plataforma d’Auditoria 
Ciutadana del Deute amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalu-
nya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tribu-
tària de la Generalitat de Catalunya
352-00778/11
Sol·licitud 39

Proposta d’audiència en ponència de Carlos de Rosselló Moreno, doctor en dret i 
especialista en dret financer i tributari, amb relació a la Proposició de llei del Codi 
tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Ad-
ministració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00803/11
Sol·licitud 39
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Proposta d’audiència en ponència de Jorge Onrubia, professor del Departament 
d’Economia Aplicada de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la 
Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, 
segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00804/11
Sol·licitud 39

Proposta d’audiència en ponència d’Ángel de la Fuente, director executiu de la Fun-
dació d’Estudis d’Economia Aplicada i investigador en matèria d’hisenda autonòmi-
ca, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació 
dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Genera-
litat de Catalunya
352-00805/11
Sol·licitud 40

Proposta d’audiència en ponència de Gonzalo Bernardos Domínguez, professor 
d’economia de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del 
Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius 
a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00806/11
Sol·licitud 40

Proposta d’audiència en ponència de José María Gay de Liébana, professor d’eco-
nomia financera de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, rela-
tius a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00807/11
Sol·licitud 40

Proposta d’audiència en ponència de Carmen Marín González, analista de recerca 
de la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada, amb relació a la Proposició de llei 
del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, rela-
tius a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00808/11
Sol·licitud 40

Proposta d’audiència en ponència d’Enoch Albertí Rovira, degà de la Facultat de 
Dret de la Universitat de Barcelona i catedràtic de dret constitucional, amb relació 
a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres pri-
mer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00813/11
Sol·licitud 41

Proposta d’audiència en ponència de Susana Sartorio Albalat, catedràtica de dret 
financer i tributari de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, rela-
tius a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00814/11
Sol·licitud 41

Proposta d’audiència en ponència d’Heribert Padrol Munté, assessor fiscal, amb rela-
ció a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres pri-
mer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00815/11
Sol·licitud 41

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Jové Vilalta, president de la Junta de 
Personal de l’Agència Tributària de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del 
Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius 
a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00816/11
Sol·licitud 41

Proposta d’audiència en ponència de Daniel Mas Clanxet, president de l’Associació 
Professional de Tècnics de l’Administració Tributària de la Generalitat, amb relació a 
la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, 
segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00817/11
Sol·licitud 42
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Proposta d’audiència en ponència de Jaume Remolà Sans, president de l’Associa-
ció d’Inspectors Tributaris de la Generalitat, amb relació a la Proposició de llei del 
Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius 
a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00818/11
Sol·licitud 42

Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Duran Sindreu, assessor fiscal i professor 
de dret tributari, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya 
i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària 
de la Generalitat de Catalunya
352-00819/11
Sol·licitud 42

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Espanyola 
d’Assessors Fiscals, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalu-
nya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tribu-
tària de la Generalitat de Catalunya
352-00820/11
Sol·licitud 42

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació de Professio-
nals Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears, amb relació a la Proposició de llei del 
Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius 
a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00821/11
Sol·licitud 43

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Comissió d’Assessors 
Fiscals del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, rela-
tius a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00822/11
Sol·licitud 43

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Comissió de Relacions 
amb l’Administració i la Justícia del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a 
la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, 
segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00823/11
Sol·licitud 43

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi de Gestors Ad-
ministratius de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de 
Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració 
tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00824/11
Sol·licitud 43

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi de Notaris de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’apro-
vació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya
352-00825/11
Sol·licitud 44

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de Governs Lo-
cals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya 
i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària 
de la Generalitat de Catalunya
352-00826/11
Sol·licitud 44

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Casanovas, especialista en fiscalitat, 
amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels 
llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat 
de Catalunya
352-00827/11
Sol·licitud 44
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Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Administració i Funció Pública davant 
la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi 
sobre les condicions dels empleats públics i la recuperació dels drets suspesos
356-00344/11
Acord sobre la sol·licitud 44

Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Agència Catalana del Consum da-
vant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè in-
formi sobre les actuacions fetes amb relació a la Moció 227/X, sobre les actuacions 
previstes en favor dels afectats per l’índex de referència de préstecs hipotecaris
356-00373/11
Acord sobre la sol·licitud 45

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de 
Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè 
informi sobre la problemàtica del caragol poma al delta de l’Ebre
356-00380/11
Sol·licitud 45

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Joventut davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut perquè informi del desenvolupament del Pla de garantia 
juvenil
356-00381/11
Acord sobre la sol·licitud 45

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Agricultura i Ramaderia davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre les 
accions de lluita i eradicació del caragol poma i altres espècies al·lòctones
356-00385/11
Sol·licitud 45

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Montaner Martorell, vicepresident del 
Consorci de l’Habitatge de Barcelona i representant del Consorci Metropolità de 
l’Habitatge, davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habi-
tatge perquè informi de les polítiques públiques d’habitatge a Barcelona i a la seva 
àrea metropolitana
356-00393/11
Acord sobre la sol·licitud 46

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè 
informi de les polítiques públiques d’habitatge
356-00394/11
Acord sobre la sol·licitud 46

Sol·licitud de compareixença de la directora general de la Funció Pública davant la 
Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi de 
les activitats de l’ens
356-00395/11
Acord sobre la sol·licitud 46

Sol·licitud de compareixença del director de l’Escola d’Administració Pública de Ca-
talunya davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 
perquè expliqui les activitats de l’escola
356-00396/11
Acord sobre la sol·licitud 46

Sol·licitud de compareixença d’Ester Agramunt, representant del sindicat Unió de 
Pagesos, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè 
expliqui la problemàtica del caragol poma
356-00398/11
Sol·licitud 47

Sol·licitud de compareixença de Jordi Marcel, representant de la Càmera Arrossera 
del Montsià, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per-
què expliqui la problemàtica del caragol poma
356-00399/11
Sol·licitud 47
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Sol·licitud de compareixença de Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè expliqui l’estat i el contingut del 
projecte de llibre blanc de l’audiovisual
356-00401/11
Sol·licitud 47

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Productors Agra-
ris del Delta de l’Ebre (Prodelta) davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació perquè informi sobre les accions de lluita i eradicació del caragol poma
356-00402/11
Sol·licitud 47

Sol·licitud de compareixença de Mercè Garau, directora del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre el 
Programa de garantia juvenil
356-00409/11
Acord sobre la sol·licitud 48

Sol·licitud de compareixença dels responsables del Projecte del parc de les Olors a 
Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè 
informi dels reptes i el desenvolupament del Projecte
356-00416/11
Sol·licitud 48

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

Compareixença de David Garrofé, membre de Fem Vallès, davant la Comissió de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a explicar la proposta de re-
forma administrativa del Vallès Occidental i el Vallès Oriental
357-00143/11
Substanciació 48

Compareixença de Manel Larrosa, membre de Fem Vallès, davant la Comissió de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a explicar la proposta de re-
forma administrativa del Vallès Occidental i el Vallès Oriental
357-00144/11
Substanciació 48

Compareixença de Jesús Quiroga, responsable del Programa de garantia juvenil, 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a explicar la situació d’aquest 
programa
357-00218/11
Substanciació 49

Compareixença de Llorenç Maristany Badell, assessor fiscal i vicepresident de l’As-
sociació Espanyola d’Assessors Fiscals, davant la Comissió d’Estudi de les Mesures 
de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica
357-00278/11
Substanciació 49

Compareixença d’una representació de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, da-
vant la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Re-
generació Democràtica
357-00279/11
Substanciació 49

Compareixença de la directora general de Joventut davant la Comissió de Polítiques 
de Joventut per a informar sobre el Pla de garantia juvenil
357-00283/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 49
Substanciació 49

Compareixença de Mercè Garau, directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalu-
nya, davant la Comissió de Polítiques de Joventut, per a informar sobre el Progra-
ma de garantia juvenil
357-00284/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 50
Substanciació 50
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Compareixença de la secretària d’Administració i Funció Pública davant la Comis-
sió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a informar sobre les 
condicions dels empleats públics i la recuperació dels drets suspesos
357-00285/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 50

Compareixença de la directora de l’Agència Catalana del Consum davant la Comis-
sió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a informar sobre les 
actuacions fetes amb relació a la Moció 227/X, sobre les actuacions previstes en 
favor dels afectats per l’índex de referència de préstecs hipotecaris
357-00286/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 50

Compareixença de Josep Maria Montaner Martorell, vicepresident del Consorci de 
l’Habitatge de Barcelona i representant del Consorci Metropolità de l’Habitatge, da-
vant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a informar 
de les polítiques públiques d’habitatge a Barcelona i a la seva àrea metropolitana
357-00287/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 50

Compareixença del director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya davant la Co-
missió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a informar de les 
polítiques públiques d’habitatge
357-00288/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 51

Compareixença de la directora general de la Funció Pública davant la Comissió de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a informar de les activitats 
de l’ens
357-00289/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 51

Compareixença del director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya davant 
la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a explicar les 
activitats de l’Escola
357-00290/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 51
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el foment de l’atenció a persones amb 
Alzheimer i a llurs familiars
250-00570/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40983 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 09.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 40983)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

1. Impulsar l’adopció d’un estil de vida saludable i de programes de prevenció 
de la malaltia per potenciar la visualització de la malaltia d’Alzheimer que tingui 
cobertura territorial en tot el territori de Catalunya.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació de refosa dels punts 2 i 3

2. Impulsar un model d’atenció integral per donar cobertura i atenció terapèuti-
ca a aquest col·lectiu d’una manera extensible a tot el territori català, aprofitant els 
equipaments existents i els que es puguin preveure.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació

4. Impulsar els centres Respir i residències especialitzades públiques i concerta-
des especialitzades en Alzheimer.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació

5. Potenciar l’atenció integral destinada a informar i assessorar a famílies i cui-
dadors de familiars de persones amb Alzheimer.
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Proposta de resolució sobre la situació humanitària al Iemen
250-00572/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40992 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 09.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 40992)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 3

3. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a fomentar, en la mesura de 
les seves capacitats i coordinant-se en allò que sigui necessari amb altres poders 
públics, mesures per a l’assistència a la població civil de la zona afectada pels con-
flictes violents, així com treballar per eradicar els elements que generen conflictes 
i vulneració dels drets humans com són el comerç d’armes i les causes que generen 
pobresa i desigualtat.

Proposta de resolució sobre la quantificació del nombre màxim 
d’óssos al territori
250-00576/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40982 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 09.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 40982)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a seguir controlant 
la població biològica i que ecològicament pugui habitar als Pirineus, segons els es-
tudis realitzats tant per Catalunya com per França, sobre la densitat dels óssos per 
evitar ne la sobrepoblació.

Proposta de resolució sobre els pagaments als ramaders afectats 
per atacs d’óssos
250-00577/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40981 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 09.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 40981)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de refosa dels punts 1, 2 i 3

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a seguir aplicant 
els barems d indemnitzacions definit en el decret 176/2007 i actualitzats a l’ordre 
AAMM/147/2014 de 8 de maig, per compensar els danys i perjudicis causats a l’agri-
cultura i la ramaderia per espècies d animals protegides de la fauna salvatge, i que 
estan establertes per sobre el preu de mercat, i en conseqüència indemnitzar, entre 
altres compensacions, animals ferits o morts (inclús indirectament) com també a les 
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femelles en edat reproductora i que quedin impossibilitades per reproduir., tot i man-
tenint el suport, a través de tècnics i agents rurals, contractats en el projecte Piros-
Life, als ramaders que han sofert danys, en tots els tràmits.

Proposta de resolució sobre el bloqueig de la Franja de Gaza
250-00582/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 41009 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 09.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 41009)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de tota la proposta

El Parlament de Catalunya: 
1. Fa una crida a la resolució negociada del conflicte entre Israel i Palestina, 

amb un acord que garanteixi el compliment de les resolucions de les Nacions Uni-
des, el respecte dels drets humans i la sortida al bloqueig de Gaza.

2. Reclama que no es reprengui l’ofensiva de l’exèrcit israelià sobre Gaza ni tam-
poc els atacs dels grups armats palestins a Israel.

3. Respecta les conclusions de la sessió especial del Consell de Drets Humans de 
l’ONU, que va tenir lloc el passat 21 de juliol de 2014, sobre la situació a Gaza i les 
violacions dels drets humans.

Proposta de resolució sobre la transparència en la publicitat 
institucional de la Generalitat i les administracions locals
250-00584/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40994 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 09.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 40994)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació i addició del punt 3

3. Informar els ens locals de Catalunya a través de la Xarxa de Governs Oberts de 
Catalunya, de les obligacions que es deriven de la entrada en vigor de la Llei 19/2014 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern en matèria de publici-
tat institucional i dels mitjans que la Generalitat posa a la seva disposició per tal de 
donar compliment a aquestes obligacions.
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Proposta de resolució sobre la publicació anual d’informes sobre 
antivirals per a l’hepatitis C a les presons catalanes
250-00592/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 41007 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 09.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 41007)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern a publicar anualment informes en 
relació als antivirals per a l’hepatitis C als centres penitenciaris de Catalunya, que 
incloguin les dades relatives a l’estadi de desenvolupament de la malaltia en les per-
sones internes, analitzades i diagnosticades, així com l’evolució de les tractades o 
en tractament.

Proposta de resolució sobre la fi del conflicte armat a Colòmbia
250-00595/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39900 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 09.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 39900)

Esmena 1
GP de Ciutadans (1)
D’addició

El Parlament de Catalunya reitera la seva aposta per la pau i el compliment dels 
drets humans i insta el Govern perquè en les seves relacions amb el Govern de Co-
lòmbia expressi el suport d’aquesta cambra amb els nous Acords de Pau de Colòm-
bia que es concretin després les negociacions iniciades amb les diferents forces polí-
tiques, un cop vist el resultat del referèndum del passat 2 d’octubre de 2016.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre política fiscal
302-00078/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 41014, 41034 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 41014)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre política 
fiscal (tram. 302-00078/11).
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Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern a presentar un Projecte de Reforma 
fiscal, orientat a assolir un sistema fiscal més just i progressiu que permeti ampliar 
els recursos fiscals propis, a partir de: 

a. Modificació del tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques amb l’objectiu de reduir els tipus mínims, suavitzar els tipus de les rendes 
mitjanes i incrementar els tipus de les rendes més altes. De manera prioritària, es 
modificaran l’escala i els tipus dels trams més elevats i s’eliminaran aquelles deduc-
cions més regressives que només les poden obtenir les rendes que pel fet de ser altes 
poden dur a terme una sèrie d’inversions.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern a presentar un Projecte de Reforma 
fiscal, orientat a assolir un sistema fiscal més just i progressiu que permeti ampliar 
els recursos fiscals propis, a partir de: 

c. Modificació de l’impost de patrimoni, establert en el Decret Llei 7/2012, per tal 
que gravi de manera més intensa els grans patrimonis, com a pas previ i transitori a 
l’establiment d’un impost de grans fortunes, que gravi també a les persones jurídiques.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou article 3

3. Impulsar en el marc dels debats constituents a iniciar el gener del 2017 un eix 
sobre el model fiscal de la República catalana i els seus objectius per tal de debatre 
una reforma fiscal integral que tingui en compte els impostos directes i els indirectes.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta, 

GP CUP-CC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 41034)

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 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre política fiscal 
(tram. 302-00078/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 1

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a informar els grups parlamentaris, 
amb caràcter previ a la presentació dels pressupostos per a l’any 2017.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 2, lletra d

d. Millora de les figures impositives i de la seva capacitat de recaptació pel que fa 
referència a la imposició mediambiental, amb especial incidència aquelles que han 
estat suspeses pel Tribunal Constitucional.
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Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició del punt 2, lletra e

e. Revisar els diversos beneficis fiscals aprovats mitjançant normativa autonòmi-
ca i eliminar o modificar aquells que són clarament regressius.

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

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
públiques respecte als aliments que fan emmalaltir
302-00079/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 41038, 41058, 41060, 41062 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

08.11.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 41038)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques públiques respecte als aliments que fan emmalaltir 
(tram. 302-00079/11).

Esmena 1
GP Socialista
D’addició a la lletra a del punt 1

a) Posar en marxa, coordinat per l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària, 
un sistema propi i adaptat a la realitat catalana de perfils nutricionals que permetin 
categoritzar els aliments en funció de la seva composició nutricional per raons rela-
cionades amb la prevenció de malalties i/o promoció de la salut, seguint els criteris 
de l’Organització Mundial de la Salut respecte aliments amb excés de sal, sucres o 
greixos saturats.

Esmena 2
GP Socialista
D’addició d’una nova lletra b al punt 4

b) Recolzar la tasca que estan duent a terme els Ajuntaments a través dels serveis 
socials bàsics, incorporant als pressupostos de la Generalitat per al 2017 un fons 
extraordinari per a incrementar els recursos destinats a ajuts socials en relació a 
despeses d’alimentació fresca.

Esmena 3
GP Socialista
D’addició d’una nova lletra c al punt 4

c) Com a mecanisme de difusió i suport als ens locals, recollir i difondre les bo-
nes pràctiques que els ens locals estan implementant en matèria d’alimentació sa-
ludable.
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Esmena 4
GP Socialista
D’addició d’una nova lletra d al punt 4

d) Vetllar per introduir un canvi de comportament i actitud per part de tots els 
actors socials per recuperar el valor dels aliments, incloent dins els plans educatius, 
un programa de conscienciació, informació i educació sobre el malbaratament d’ali-
ments, tal i com s’apunta a la Proposició de Llei sobre l’Aprofitament de l’Excedent 
Alimentari.

Esmena 5
GP Socialista
D’addició d’una nova lletra d al punt 7

d) Impulsarà una oferta educativa optativa basada en l’estudi dels perills i cau-
ses de l’alimentació insana, així com dels beneficis i alternatives de l’alimentació 
fresca, de temporada, de proximitat i amb un bon perfil nutricional. Aquesta oferta 
hauria de complementar-se amb l’impuls d’horts escolars, visites a granges sosteni-
bles i locals, menjadors escolars basats en sistemes alimentaris locals, entre altres, 
amb l’objectiu de conscienciar transversalment i de manera integral a la comunitats 
educativa.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 41058)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Gabriela Serra Frediani, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques pú-
bliques respecte als aliments que fan emmalaltir (tram. 302-00079/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació

2. En relació a la publicitat: 
Prohibir tota la publicitat de productes alimentaris de risc en mitjans de comu-

nicació i l’espai radioelèctric català, així com publicitat estàtica (tanques, pancar-
tes, banderoles...) en esdeveniments, espectacles i esports de concurrència pública.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició 

3. En relació a la fiscalitat: 
a) En el termini de dos mesos, presentar un projecte de llei per a la creació d’un 

gravamen sobre les begudes de refresc amb excés de sucre o de sodi productes ali-
mentaris en estat sòlid, líquid o en pols, ensucrats. Aquest gravamen està motivat 
per raons de salut pública i la seva elaboració es farà amb l’objectiu de que la càrrega 
tributaria sigui principalment per a les grans distribuïdores de begudes.

c) Plantejar vies per a que els ingressos que s’obtinguin amb aquests dos nous 
gravàmens es destinin a mesures per a fer més accessibles els aliments saludables a 
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les famílies amb ingressos reduïts l’augment d’hectàrees i llocs de treball productius 
vinculats a l’alimentació saludable i agroecològica.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició 

4. En relació a les desigualtats socials i el clar biaix de classe que existeix per a 
accedir a una alimentació saludable i sana: 

Els pressupostos del Govern de la Generalitat per l’any 2017 preveuran fons su-
ficients per a garantir, a les famílies en risc de pobresa o exclusió social, una pres-
tació per la criança dels menors –de 0 a 17 anys– d’almenys 100€ mensuals per a 
instal·lar un sistema de beques escolars al 100 % evitant que cap família en risc de 
pobresa o exclusió social es vegi obligada a renunciar, per motius econòmics, a que 
els seus fills gaudeixin d’un àpat diari amb qualitat nutricional garantida. Beques 
que també s’estendran, per a les famílies en aquesta situació, a aquelles activitats 
d’educació no formal, que incloguin aspectes alimentaris, realitzades durant els dies 
no escolars (esplais, Casal d’estiu, etc.).

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió 

5. Quant a mesures de control d’accés als aliments insans: 
b) Elaborar una normativa d’obligat compliment pel que fa a la presència, loca-

lització, publicitat i contingut de les màquines expenedores de begudes i d’aliments 
presents en els equipaments públics. Dins aquesta normativa es limitarà eficaçment 
la presència d’aliments i begudes amb un perfil nutricional insà seguint els criteris 
dels organismes internacionals pel que fa a contingut en sucres, greixos i sal, entre 
d’altres.

Eliminar de la compra pública i dels equipament públics (especialment aquells 
de caràcter educatiu) i dels espais amb concessió administrativa la venda d’aquests 
productes alimentaris, així com de tota màquina expenedora en qualsevol edifici de 
titularitat pública.

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió 

7. En relació a l’àmbit d’Educació: 
b) Es revisarà la normativa de menjadors escolars per tal que aquesta doni prio-

ritat a la gestió, control i contractació per part de la comunitat educativa, donat un 
pes significatiu a les Ampes, com a forma d’assegurar garanteixin millor una ali-
mentació saludable basada en productes de proximitat i que assegurin un projecte 
educatiu de qualitat en els espais horaris de menjador.

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició

7. En relació a l’àmbit d’Educació: 
c) Durant l’any 2017, s’estendrà el programa «Fruita a les escoles» a educació 

secundària i es donarà suport a la introducció en els menjadors escolars d’aliments 
frescos ecològics que es rebutgen en els circuits comercials tradicionals (fruites llet-
ges, irregulars, amb calibres no estàndards, etc.) tot i ser d’alta qualitat des del punt 
de vista nutricional.
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Esmena 7
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’una nova lletra d al punt 7

d) Es promocionaran auditories sobre els aliments que menja l’alumnat atenent 
a criteris d’alimentació saludable, de proximitat i ecològics. Es donarà suport a 
aquelles Ampes que vulguin dur a terme les esmentades auditories en les seves esco-
les i –amb la col·laboració de les entitats públiques especialitzades com els instituts 
de recerca universitària– elaborar els criteris que garanteixin una alimentació pels 
seus fills saludable, respectuosa amb la natura i socialment justa.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Gabriela Serra Frediani, diputada, GP CUP-CC 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 41060)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Antonio Espinosa Cerrato, diputat, Antonio 

Espinosa Cerrato, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que 
estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques públiques 
respecte als aliments que fan emmalaltir (tram. 302-00079/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 3 que passaria a estar redactat de la següent manera: 

3. Amb relació a la fiscalitat: 
1. Encarregar immediatament la creació d’un grup d’experts independents que 

analitzi i elabori en el termini de dos mesos un informe específic que sigui exposat 
i debatut en el marc d’un grup de treball específic creat al Parlament de Catalunya 
sobre les matèries que a continuació es detallen: 

l’impacte sobre la salut pública del consum excessiu de greixos, sodi, sucres i de-
rivats continguts en aliments i begudes.

l’impacte sobre el consum, la producció, la competència i l’accés als aliments 
pels ciutadans de la fiscalitat que actualment grava la producció d’aliments i be-
gudes.

l’adequació de i les conclusions que la Unió Europea ha recollit al seu estudi 
«Food taxes and their impact on competitiveness in the agri-food sector».

l’impacte sobre el consum, la producció, la competència i l’accés als aliments 
pels ciutadans d’una fiscalitat específica a la producció d’aliments i begudes.

l’impacte en la producció de matèries primeres produïdes o elaborades a Catalu-
nya i el seu impacte a l’economia del sector agrícola de Catalunya.

l’impacte que qualsevol mesura fiscal relativa a aliments i begudes pugui tenir 
per a les pimes i emprenedors dedicats a l’activitat de distribució.

2. Incentivar la investigació i el debat públic, obert i participatiu sobre les matè-
ries indicades anteriorment.

3. Avaluar, i en el seu cas, implementar les recomanacions que elabori el grup de 
treball del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Antonio Espinosa Cerrato, diputat, GP C’s
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 41062)

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 158 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les políti-
ques públiques respecte als aliments que fan emmalaltir (tram. 302-00079/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 1a

1. En relació a l’etiquetatge de productes alimentaris, en el termini màxim de 6 
mesos: 

a) Posar en marxa un sistema propi i adaptat a la realitat catalana de perfils nu-
tricionals que permetin categoritzar els aliments en funció de la seva composició 
nutricional per raons relacionades amb la prevenció de malalties i/o promoció de 
la salut i amb l’objectiu de fomentar els hàbits saludables en una dieta equilibrada, 
com és la dieta Mediterrània, seguint els criteris de l’OMS, de l’Agència Europea 
de Seguretat Alimentària (EFSA)i de la Comissió europea, respecte a aliments amb 
excés de sal, sucres, greixos, greixos saturats, àcids grassos trans i sodis. En tot cas, 
l’establiment d’un perfil nutricional ha d’estar d’acord amb els principis del Regla-
ment 1924/2006 del Parlament europeu i del Consell i tenir en compte: 

– El contingut en diferents nutrients i en particular greixos, greixos saturats, 
àcids grassos trans, sodi i sucres, per els quals no es recomanen ingestes excessives 
en la dieta.

– La funció i importància dels aliments (o categories d’aliments) i la contribució 
a la dieta de la població general o de determinats grups vulnerables inclosos el nens,

– La composició nutricional global dels aliments i la presència de nutrients 
l’efecte dels quals hagi sigut reconegut científicament.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 1b

b) Crear una Taula de treball conjuntament entre els diversos departaments de la 
Generalitat implicats, els agents econòmics i les entitats del sector, en representació 
de tots els agents representants del conjunt de la cadena alimentària, en el marc del 
Consell Català de l’Alimentació, per aconseguir: 

– L’adhesió a un Conveni sobre la millora de l’etiquetatge alimentari i de be-
gudes que indiqui, de manera senzilla i clara, si contenen altes, mitjanes o baixes 
quantitats de sucre, greix i sal en funció de les recomanacions de l’OMS i del sis-
tema propi català de perfils nutricionals. Les etiquetes haurien d’advertir clarament 
del risc que significa el consum habitual de productes amb alts continguts d’aquests 
ingredients,

– Treball conjunt en l’elaboració d’un informe de categorització dels aliments en 
funció de la seva composició nutricional i de recomanacions, amb l’objectiu de fo-
mentar els hàbits saludables en una dieta equilibrada, com és la dieta Mediterrània.

– La seva implicació a l’hora de fixar una estratègia compartida en bones pràc-
tiques per tal de millorar l’etiquetatge alimentari i de begudes.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 1c

c) Valorar en el marc de la Taula de treball conjunta i a partir de les seves con-
clusions impulsar a partir de totes les eines d’identificació de qualitat existents es-
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tudiar com identificar quines empreses i productes les estan implementant correc-
tament i d’acord amb l’informe de categorització dels aliments en funció de la seva 
composició nutricional i de recomanacions que s’elabori.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 2

2. El Parlament insta al Govern a adequar la regulació de la publicitat d’aliments 
i begudes insanes, especialment la dirigida a la infància, transformant l’actual codi 
Paos i el mecanisme d’Autoregulació d’acord amb el principis que estableixi la Di-
rectiva europea de serveis de comunicació audiovisuals per tal d’establir un siste-
ma eficaç de control de la publicitat d’aliments insans dirigits a la població infantil 
en els mitjans audiovisuals de Catalunya (tant públics com privats), similar a la que 
existeix en els països europeus del nostre entorn.

El Parlament reclamarà a les altres administracions competents en la matèria 
per tal que adoptin aquestes mateixes mesures i vetllarà perquè s’apliquin també al 
conjunt de l’oferta audiovisual (pública i privada) que s’emet a Catalunya.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 3a

a) En el termini de dos mesos, presentar un projecte de llei per a la creació d Es-
tudiar la possibilitat de crear un gravamen sobre les begudes de refresc amb excés 
de sucre o de sodi. Aquest gravamen està motivat per raons de salut pública i la seva 
elaboració es farà amb l’objectiu de que la càrrega tributaria sigui principalment per 
a les grans distribuïdores de begudes.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 3b

b) En el termini de dos mesos, presentar un projecte de llei per a la creació d’Es-
tudiar la possibilitat de crear un gravamen sobre els aliments amb excés de sucre, 
sodi o greixos saturats. Aquest gravamen està motivat per raons de salut pública i 
la seva elaboració es farà amb l’objectiu de que la càrrega tributaria sigui principal-
ment per a les grans distribuïdores d’alimentació.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 3c

c) Plantejar vies que possibilitin dotar de més recursos a polítiques de salut pú-
blica i a programes que incentivin el consum d’aliments saludables, fent especial es-
ment a la població més vulnerable.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 4

4. En relació a les desigualtats socials i el clar biaix de classe que existeix per a 
accedir a una alimentació saludable i sana: 

Desenvolupar ajuts d’urgència social i subvencions per als col·lectius vulnerable, 
per entre d’altres garantir, a les famílies en risc de pobresa o exclusió social, l’aten-
ció alimentària necessària per al seu desenvolupament.
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Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5a

a) Regular, dins del primer semestre de 2017, sobre els continguts nutricionals 
que han de tenir els aliments i les begudes que s’ofereixen als centre educatius i als 
equipaments públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya, a partir de l’in-
forme elaborat per la Taula de Treball i d’acord amb l’informe de categorització 
dels aliments en funció de la seva composició nutricional i de recomanacions que 
s’elabori. 

Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5b

b) Elaborar una normativa d’obligat compliment a partir de l’informe elaborat 
per la Taula de Treball i d’acord amb l’informe de categorització dels aliments en 
funció de la seva composició nutricional i de recomanacions que s’elabori, pel que 
fa a la presència, localització, publicitat i contingut de les màquines expenedores de 
begudes i d’aliments presents en els equipaments públics. Dins aquesta normativa 
es limitarà eficaçment la presència d’aliments i begudes amb perfil nutricional insà 
seguint els criteris dels organismes internacionals pel que fa a contingut en sucres, 
greixos i sal, entre d’altres. I fer difusió del document ja en vigor Recomanacions so-
bre màquines expenedores d’aliments i begudes (MEAB) en els espais per a infants 
i joves de Catalunya.

Esmena 11
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6a

a) Incloure en Desenvolupar el Pla de contractació pública alimentària de Ca-
talunya, aprovat el 16 de juny de 2015, en tant que instrument que recolza el com-
pliment d’objectius socials i de promoció de la salut, amb una Instrucció que in-
clogui els aliments saludables segons els nous perfils nutricionals catalans que 
s’elaboraran.

Esmena 12
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6b

b) Presentar en un termini de 3 6 mesos un informe d’avaluació i/o estat de com-
pliment del Pla de contractació pública alimentaria de Catalunya...

Esmena 13
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió del punt 6c

c) Crear una línia de recerca i innovació tecnològica per la producció alimentà-
ria i la transformació agroalimentària tenint en compte els nous perfils nutricionals.

c) Incloure els resultats que es derivin de la Taula de treball definida en el punt 1, 
en totes les línies de recerca i innovació tecnològica per a la producció alimentària 
i la transformació agroalimentària.

Esmena 14
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió del punt 6d

6d)Establir una línia d’ajuts i/o incentius fiscals oberta a tots els operadors que 
cobreixi una part equitativa de les despeses de certificació de la producció agrària 
ecològica, per part del Consell Català de Producció Agrària Ecològica (el CCPAE)
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6d) Instar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a con-
vocar, per l’any 2017, i adreçat als nous productors, una línia d’ajuts per compensar 
els costos de certificació dels productes de qualitat, entre els que es troben els de 
l’agricultura ecològica.

Esmena 15
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6e

e) Reforçar progressivament l’Agència Catalana de Consum els òrgans i entitats 
públiques responsables d’inspecció i lluita contra sobre males pràctiques d’etique-
tatge, frau, transparència i política de preus que perjudiquen persones productores 
i consumidores.

Esmena 16
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 7a

a) El Govern inclourà en la normativa que regula els menjadors escolars les 
orientacions del Departament de Salut quant a criteris nutricionals, així com indi-
cacions respecte la procedència dels productes, a fi i efecte de garantir una alimen-
tació saludable als centres educatius. Amb la mateixa finalitat es potenciarà el Pro-
grama de revisió de programacions de menús escolars (PReME) creat mitjançant un 
conveni entre els departaments de Salut i d’Ensenyament.

Esmena 17
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 7b

b) Es revisarà la normativa de menjadors escolars per tal que aquesta doni prio-
ritat a la gestió que garanteixi millor una alimentació saludable basada en l’informe 
elaborat per la Taula de Treball i d’acord amb l’informe de categorització dels ali-
ments en funció de la seva composició nutricional i de recomanacions que s’elabori 
amb l’objectiu de fomentar els hàbits saludables en una dieta equilibrada, com és 
la dieta Mediterrània i que assegurin un projecte educatiu de qualitat en els espais 
horaris de menjador.

Esmena 18
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 7c

c) Estendre, en funció de les disponibilitats pressupostàries després d’atendre 
tota la demanada en educació infantil i primària, el programa «fruita a les escoles» 
a educació secundària.

Esmena 19
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 8c

c) Recuperar els nivells del pressupost de 2010, en un termini de dos anys, en les 
partides pressupostàries destinades a Salut Pública.
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Esmena 20
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 8d

d) Compromís de no externalització del servei de veterinaris del Departament 
de Salut, ni de part d’ells dels òrgans i entitats públiques responsables d’inspecció i 
control d’aliments.

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

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció 
primària sanitària
302-00080/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 41039, 41046, 41047 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.11.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 41039)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre l’atenció primària sanitària (tram. 302-00080/11).

Esmena 1
GP Socialista
D’addició al punt 1

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Apoderar l’Atenció Primària perquè es converteixi en l’eix real del sistema 

sanitari català, tal com ha manifestat aquest Parlament en nombroses ocasions, en-
fortint la capacitat resolutiva de l’atenció primària per tal de solucionar a nivell 
d’ambulatori el major nombre de patologies possible. Entre les mesures a adoptar, 
s’habilitarà els equips d’atenció primària per gestionar les agendes hospitalàries de 
proves diagnòstiques i especialistes dels Hospitals de referència, i revertir les iniqui-
tats territorials generades per les retallades.

Esmena 2
GP Socialista
D’addició d’un punt 3 bis

Integrar els serveis sanitaris i socials per tal d’adequar l’atenció a les persones, 
en especial pel que fa a l’atenció a la dependència.

Esmena 3
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 4 bis

4 bis) Incorporar els professionals de salut pública a l’atenció primària per tal de 
coordinar i generar sinèrgies entre els diferents agents implicats (metges, infermeres, 
serveis socials, farmacèutics, etc.).
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Esmena 4
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 5 bis

5 bis) En matèria pressupostària, adoptar les mesures necessàries per tal de 
comptar amb un pressupost finalista per a tota l’atenció primària.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 41046)

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 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció primària 
sanitària (tram. 302-00080/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 1

1. Apoderar l’Atenció Primària i Salut Comunitària perquè es converteixi en 
l’eix real del sistema sanitari català, tot potenciant la seva orientació a la comunitat 
com un dels instruments més efectius per intervenir en els determinants de la salut 
de les persones.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 2

2. Analitzar i planificar globalment les necessitats sanitàries de l’Atenció Primà-
ria i Salut Comunitària de Catalunya.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 3

3. Impulsar una reforma integral de l’Atenció Primària i Salut Comunitària, que 
respongui a les necessitats assistencials, docents, de recerca i de gestió, on s’inclogui 
en la taula de la seva negociació a tots els actors possibles per fer-la possible.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De supressió al punt 4

4. Presentar l’esmentat projecte de reforma integral a la Comissió de Salut del 
Parlament, abans de sis mesos des de l’aprovació de la present Moció, explicant els 
membres que lideraran la reforma i les actes de les reunions fetes, així com un cro-
nograma de les accions i del pla de treball.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 5

5. Integrar en la reforma de l’Atenció Primària i Salut Comunitària els indicadors 
socioeconòmics per aconseguir que a iguals necessitats, iguals recursos.
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Esmena 6
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 6

6. Manifestar el suport als treballadors de l’Atenció Primària i Salut Comunitària 
i a valorar la tasca que duen a terme, que és un servei bàsic, elemental i essencial 
per a la ciutadania.

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

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 41047)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt 

del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció primària sanitària (tram. 
302-00080/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició 

5. Integrar en la reforma de l’Atenció Primària els indicadors socioeconòmics 
per aconseguir que a iguals necessitats, iguals recursos l’equitat a l’accés a l’atenció 
primària.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu ad-

junt, GP CSP 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’educació 
infantil
302-00081/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40894, 41040, 41044, 41291, 41059 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 08.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (40894)

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 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’educació infantil 
(tram. 302-00081/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 1

1. Exigir al Govern de l’Estat que restitueixi les aportacions que dedicava per l’es-
colarització de 0 a 3 anys per tal de destinar una dotació pressupostària adient per a 
l’educació de 0 a 3 anys, fins arribar progressivament als nivells d’inversió de 2009.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 2

2. Per tal de treballar en la línia d’augmentar el nombre de places en educació 
infantil de 0-3 anys en entorns desafavorits, elaborar un estudi en el marc de la co-
missió mixta, sobre la necessitat real de places en aquests entorns.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 3

3. Establir un pla per augmentar progressivament la proporció de nens amb fa-
mílies menys afavorides socioeconòmicament que tenen accés a una educació abans 
dels 3 anys.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5

5. Garantir un nombre d’auxiliars i vetlladors a les escoles bressol depenents 
del Departament d’Ensenyament per tal de satisfer les necessitats d’escolarització 
d’aquesta etapa.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2016.
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 41040)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’educació infantil 
(tram. 302-00081/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació del punt 1

1. El Parlament: 
a) Constata que és necessari recuperar la coresponsabilitat del Govern de la Ge-

neralitat en el finançament del servei públic de les escoles bressol municipals i ga-
rantir el pagament del deute pendent als ajuntaments.

b) Insta el Govern de la Generalitat a garantir, tal i com estableix la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació, un finançament a les escoles bressol de Catalunya que 
cobreixi, com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 € per plaça/any, i comprome-
tre’s a augmentar-ho progressivament fins als 1.800 € plaça/any, acordats amb els 
ajuntaments de Catalunya.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 41044, 41291)

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 estableix l’article 158 
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del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre l’educació infantil (tram. 302-00081/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de tot el punt 1

1. Recuperar la coresponsabilitat de la Generalitat en el finançament de l’edu-
cació de 0 a 3 anys.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió del punt 2

2. Impulsar l’augment del nombre de places en educació infantil de 0 a 3 anys i 
garantir la seva gratuïtat en funció del nivell de renda per càpita familiar, facilitant 
així la conciliació de la vida laboral i familiar.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al final del punt 2

2. [...]
A tal efecte, el Govern elaborarà, en el termini de tres mesos des de l’aprovació 

de la present moció, un estudi sobre la demanda i l’oferta territorial de places de 0 a 
3 anys, que inclourà un pla calendaritzat per fer front a la demanda no atesa actual-
ment, en coordinació amb els ajuntaments.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al punt 3

3. Establir un pla per augmentar substancialment la proporció de nens i nenes 
amb famílies menys desafavorides socioeconòmicament que tenen accés a una edu-
cació abans dels 3 anys.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió del punt 6

6. Garantir en l’educació de 0 1 3 anys la presència del català, espanyol i anglès, 
així com l’aranès a la Vall d’Aran, que serà variable segons les necessiitats de cada 
zona.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt 7

7. Donar compliment al punt 40.e) de la Resolució 17/XI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió 
pública i la necessitat d’una resposta institucional, i en concret on es diu que diu 
textualment: «impulsar un programa de beques de menjador a les escoles bressol».

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP
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GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 41059,)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Carles Riera Albert, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 
estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’educació infantil (tram. 
302-00081/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació

1. Planificar i destinar la dotació pressupostària adient per a l’educació 0-3 
anys, fins a garantir la seva universalitat i gratuïtat.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació

2. Impulsar l’augment del nombre de places d’educació infantil de 0-3 Anys i 
garantir la seva gratuïtat, prioritzant les famílies amb rendes més baixes i majors 
necessitats socials.

A tal efecte, el Govern elaborarà, en el termini de tres mesos des de l’aprovació 
de la present Moció, un estudi sobre la demanda i l’oferta territorial de places de 0 
a 3 anys, que inclourà un pla calendaritzat per fer front a la demanda no atesa ac-
tualment.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió

6. Garantir en l’educació de 0 a 3 anys la presència del català, espanyol i anglès, 
així com l’aranès a la Vall d’Aran, que serà variable segons les necessitats de cada 
zona.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Carles Riera Albert, diputat GP CUP-CC  

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Departament 
d’Interior
302-00082/11

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 41065 / Coneixement: Presidència del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Mireia Vehí i Cantenys, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, comuniquen a 
la Mesa del Parlament que han advertit l’errada següent en Moció subsegüent a una 
interpel·lació (tram. 302-00082/11), presentada 24 d’octubre de 2016 i amb número 
de registre 39519.

On hi diu: 
«5. El Parlament de Catalunya insta al Govern a expulsar els vuit agents con-

demnats amb sentència ferma per l’homicidi de Juan Andrés Benítez, emparant-se 
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en l’Article 24 Capítol 5 Règim Disciplinari de la PG-ME, que permet l’administra-
ció prendre mesures a part dels procediments penals paral·lels.»

Hi ha de dir: 
«5. El Parlament de Catalunya insta al Govern a expulsar els vuit agents con-

demnats amb sentència ferma per l’homicidi de Juan Andrés Benítez, emparant-se 
en l’Article 24 Capítol 5 Règim Disciplinari de la PG-ME, que obliga l’administra-
ció prendre mesures a part dels procediments penals paral·lels.»

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Mireia Vehí i Cantenys, diputada, GP CUP-CC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40893, 41035, 41045, 41061, 41063 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 08.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (40893, 41035 I 41061)

Reg. 40893

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 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Departament 
d’Interior (tram. 302-00082/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 10

10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir l’exercici dels drets i 
llibertats polítiques dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya en la seva actuació en 
matèria de seguretat ciutadana per part del cos de Mossos d’Esquadra, interpretant 
la legislació en el sentit de protegir el dret de reunió i manifestació i la llibertat d’ex-
pressió com a fonament d’un sistema democràtic.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De supressió al punt 12

12. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir el lliure exercici de 
premsa i la llibertat d’expressió, prohibint que els agents del cos de Mossos d’Esqua-
dra requisin càmeres de fotografia i de vídeo als i les periodistes.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 16

16. El Parlament de Catalunya recorda a la conselleria d’Interior la necessitat de 
donar compliment a la resolució 476/X d’aquest mateix Parlament i concretament 
a la necessitat de rescabalar amb caràcter retroactiu totes les víctimes de pilotes de 
goma i eines de contenció, rescabalament que a data d’avui encara no s’ha fet efec-
tiu en tots els casos.
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Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició al punt 17

17. El Parlament de Catalunya insta la conselleria d’Interior a continuar prac-
ticant la tolerància 0 amb els abusos policials i les conductes que suposen tractes 
cruels, inhumans i degradants per part dels cossos policials. Així mateix, a seguir 
mantenint una actitud diligent i proactiva en la prevenció, denúncia i sanció de les 
conductes policials que suposin tractes cruels, inhumans i degradants com pertoca a 
la Policia de Generalitat - Mossos d’Esquadra, que defensa els drets i llibertats dels ciuta-
dans.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Reg. 41035

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 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Departament 
d’Interior (tram. 302-00082/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 13

13. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar compliment de les re-
comanacions contingudes en l’Informe Anual 2015 del Mecanisme Català per a 
la Prevenció de la Tortura emès pel Síndic de Greuges i concretament en relació 
a la modificació de l’article 520 LECrim, tenint en compte els criteris que esta-
bleixin, en aquest àmbit, els òrgans competents.

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

Reg. 41061

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 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Departament 
d’Interior (tram. 302-00082/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou punt

18. El Parlament de Catalunya vol, un cop més, reconèixer la tasca de proximi-
tat i a favor de la ciutadania que porta a terme la Policia de la Generalitat-Mossos 
d’Esquadra i, de manera especial, els hi vol donar suport també en la seva actuació 
com a policia judicial.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (41045)

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 estableix l’article 158 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre el Departament d’Interior (tram. 302-00082/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició 

1. El Parlament de Catalunya insta el Síndic de Greuges en el marc del Meca-
nisme Català de Prevenció de la Tortura al Govern a vetllar pel correcte circuit i 
tractament de les denúncies de vulneració de drets humans dels cossos policials que 
desenvolupen funcions a Catalunya.

En aquest sentit el Parlament insta el Síndic de Greuges a: 
a. Elaborar un informe anual específic que inclogui totes les denúncies per ca-

sos de vulneració de drets humans per part dels cossos policials que desenvolupen 
funcions a Catalunya.

b. Dur a terme investigacions d’ofici cada cop que hi hagi una denúncia de vulne-
ració de DDHH per part dels cossos policials que desenvolupen funcions a Catalu-
nya, amb l’emissió d’informes específics que hauran d’inserir-se als circuits policials 
de sanció (Consell de Policia en el cas dels Mossos d’Esquadra i circuits municipals 
en el cas de les Policies Locals).

c. Vetllar per la transparència i la publicació per part de la conselleria d’Interior, 
del Ministeri de l’Interior i dels ajuntaments, de les estadístiques i xifres generals 
dels expedients disciplinaris i les dades relatives a les morts sota custòdia policial a 
Catalunya i de les causes d’aquestes.

d. Dotar o crear, en un període màxim de 5 anys, un organisme públic i indepen-
dent, amb funcions i recursos, per que pugui vetllar pel control i garantia dels Drets 
Humans dels cossos policials a Catalunya, que assumeixi les funcions de control, 
denúncia i transparència en relació a les vulneracions de DDHH i que aquesta infor-
mació repercuteixi en l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició 

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a quan hi hagi indicis denuncia de 
vulneració de drets humans per part d’algun agent de policia autonòmica, que sigui 
la Conselleria d’Interior qui investigui en primera instància, sense necessitat d’espe-
rar la denúncia formal pertinent.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a la publicació a la web de la con-
selleria d’Interior de les estadístiques i xifres generals dels expedients disciplinaris 
dins del cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i de les policies lo-
cals amb les raons d’aquests, així com les sancions aplicades.
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Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a la publicació a la web del con-
selleria d’Interior de les dades oficials de morts sota custòdia policial (Policia de la 
Generalitat –Mossos d’Esquadra i policies locals)

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició

7. El Parlament de Catalunya insta el Departament d’Interior a: augmentar i mi-
llorar la formació dels Cossos de Seguretat per garantir la integritat física de les 
persones detingudes i a revisar els protocols de reduccions de persones detingudes 
per augmentar el respecte a la dignitat de les persones, la seva integritat física i mo-
ral i per evitar les morts en contenció.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació i addició 

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a millorar, en els casos d’interven-
cions policials amb persones amb problemes de salut mental: la formació dels cos-
sos i forces de seguretat en aquesta matèria, i l’ampliació del Protocol d’actuació per a 
l’atenció a les urgències, els trasllats i els ingressos involuntaris urgents de persones 
amb malaltia mental que es va signar l’octubre de l’any 2006, requerint la presència 
dels serveis sanitaris per a dur a terme qualsevol de les actuacions que es requerei-
xin, per aquells casos en els que la persona amb problemes de salut mental suposi 
amenaça evident i concreta per a les persones o els béns, sempre garantint la seva 
integritat física i el respecte als seus drets fonamentals.

Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a revisar i ampliar el Protocol d’ac-
tuació per a l’atenció a les urgències, els trasllats i els ingressos involuntaris urgents 
de persones amb malaltia mental que es va signar l’octubre de l’any 2006 per aquells 
casos en els que la persona amb problemes de salut mental suposi amenaça evident 
i concreta per a les persones o els béns, sempre garantint la seva integritat física i el 
respecte als seus drets fonamentals.

Esmena 8
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició

10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir l’exercici dels drets i lli-
bertats polítiques dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya i en compliment del Codi 
d’Ètica de la Policia de Catalunya que fixa que els agents policials com a servidors 
públics han de tenir actitud de servei, d’atenció i d’ajuda a les persones en la seva 
actuació en matèria de seguretat ciutadana per part del cos de Mossos d’Esquadra, 
interpretant la legislació en el sentit de protegir el dret a la dissidència pacífica com 
a fonament d’un sistema democràtic.
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Esmena 9
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició

17. El Parlament de Catalunya insta la conselleria d’Interior a practicar la tole-
rància 0 amb els abusos policials i les conductes que suposen tractes cruels, inhu-
mans i degradants per part dels cossos policials. Així mateix, a tenir una actitud 
diligent i proactiva en la prevenció, denúncia i sanció de les conductes policials que 
suposin tractes cruels, inhumans i degradants. El Parlament de Catalunya insta a la 
Conselleria d’Interior a millorar la formació en Drets humans i tracte respectuós a 
les persones detingudes, i que aquest es materialitzi en la formació curricular i con-
tinua de l’Institut de Seguretat Públic de Catalunya.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 41063)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el Departament d’Interior (tram. 302-00082/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la totalitat del text 

El Parlament de Catalunya: 
1. Coneixedor de la gran tasca que realitza la Policia de la Generalitat - Mos-

sos d’Esquadra, mostra el seu suport als seus membres i reconeix la seva professio-
nalitat en l’execució del seu deure de vetllar pels drets i llibertats dels ciutadans de 
Catalunya.

2. Insta el Govern a defensar al Cos de Mossos d’Esquadra dels atacs a la seva 
imatge pel fet de complir amb el seu deure.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
suport a les famílies
302-00083/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40938, 41037, 41041 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.11.2016 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (40938)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
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subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a les famílies 
(tram. 302-00083/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de l’apartat 5

5. Establir una bonificació de 300 € per persona a càrrec en el tram autonòmic 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 41037)

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

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques de suport a les famílies (tram. 302-00083/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació del punt 1

1. Recuperar de manera transitòria, en el Projecte de Llei de Pressupostos de la 
Generalitat 2017, la partida pressupostària per prestació per fill a càrrec, fins la po-
sada en marxa d’una nova prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors 
de divuit anys, que es troba en fase de ponència al Parlament de Catalunya.

Esmena 2
GP Socialista
De modificació del punt 2

2. Dotar, en el projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat 2017, la parti-
da pressupostària necessària per cobrir el 50% del cost de les places escolars per a 
infants de 0 a 3 anys.

Esmena 3
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 2 bis

2 bis. Iniciar, durant l’any 2017, un pla per a la gratuïtat dels llibres de text en 
primària i secundària a Catalunya, que camini cap a un model de reutilització, i re-
dueixi la despesa familiar en educació.

Esmena 4
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 6

6. Demanar al Govern de l’Estat la recuperació de les cotitzacions a la Seguretat 
Social de les cuidadores no professionals que són beneficiàries de la Llei de l’Auto-
nomia Personal i Atenció a la Dependència.

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC 
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 41041)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les polítiques de suport a les famílies (tram. 302-00083/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 1

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Ampliar fins a un mínim de 30 70 milions d’euros, en el Projecte de llei de 

pressupostos de la Generalitat 2017, la partida pressupostària per prestació per fill a 
càrrec, i reprendre el programa començant per les rendes més baixes.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 2, que resta redactat de la següent manera

2. Dotar, en el Projecte de Llei de pressupostos de la Generalitat de l’any 2017, 
un mínim de 30 milions d’euros a la partida destinada a la creació de noves places 
escolars per infants de 0-3 anys i una altra partida de 30 milions més pel manteni-
ment de les places ja existents.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del punt 3, que resta redactat de la següent manera

3. Crear una certificació per a les empreses que acreditin portar a terme polí-
tiques de conciliació laboral-personal per als seus treballadors acompanyant-les 
mitjançant una campanya informativa i d’orientació, sent la seva obtenció motiu de 
puntuació per a concursos públics.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s 
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament 
amb la consellera d’Ensenyament sobre el compliment del punt 5.f 
de la Resolució 17/XI, relatiu a l’emergència social, la reactivació 
econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta 
institucional
354-00101/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP (reg. 40495).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Ensenyament, 08.11.2016.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat 
de Mossos d’Esquadra amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
352-00763/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 40603).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 04.11.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat 
Autònom de Policia amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
352-00764/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 40603).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 04.11.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Petra Sáiz, presidenta 
del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers 
d’Administració Local de Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, 
segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat 
de Catalunya
352-00765/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 40622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.11.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Josep Canal, interventor 
tresorer de l’Ajuntament de Mataró, amb relació a la Proposició de 
llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, 
segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat 
de Catalunya
352-00766/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 40622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.11.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Daniel Faura, president del 
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, amb relació a 
la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels 
llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya
352-00767/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 40622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.11.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Luis A. Suárez Arias, degà del 
Col·legi de Registradors de Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, 
segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat 
de Catalunya
352-00768/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 40622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.11.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Joan B. Casas, degà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del 
Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon 
i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de 
Catalunya
352-00769/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 40622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.11.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Antònia Agulló, catedràtica 
de dret tributari de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la 
Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels 
llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de  
la Generalitat de Catalunya
352-00770/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 40622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.11.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Luis Alonso González, 
catedràtic de dret tributari de la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya 
i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a 
l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00771/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 40622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.11.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Tomàs Font Llovet, president 
del Consell Tributari de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, 
segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat 
de Catalunya
352-00772/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 40622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.11.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Carles Mateos, responsable de 
Comissions Obreres a l’Agència Tributària de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació 
dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària 
de la Generalitat de Catalunya
352-00773/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 40622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.11.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Federació de Serveis Públics de la Unió General de Treballadors 
amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya 
i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a 
l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00774/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 40622).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.11.2016.

Proposta d’audiència en comissió de José Antonio Noguera Ferrer, 
professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i 
d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius  
a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00775/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 40626).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.11.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Miguel Ángel Mayo Martínez, 
expert en fiscalitat, amb relació a la Proposició de llei del Codi 
tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, 
relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00776/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 40626).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.11.2016.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària amb relació 
a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació 
dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària 
de la Generalitat de Catalunya
352-00777/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 40626).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.11.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Plataforma d’Auditoria Ciutadana del Deute amb relació a la 
Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels 
llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de  
la Generalitat de Catalunya
352-00778/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 40626).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Carlos de Rosselló Moreno, 
doctor en dret i especialista en dret financer i tributari, amb relació a 
la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels 
llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya
352-00803/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 40656).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Jorge Onrubia, professor del 
Departament d’Economia Aplicada de la Universitat Complutense 
de Madrid, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de 
Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a 
l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00804/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 40656).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.11.2016.
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Proposta d’audiència en ponència d’Ángel de la Fuente, director 
executiu de la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada i investigador 
en matèria d’hisenda autonòmica, amb relació a la Proposició de 
llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, 
segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat 
de Catalunya
352-00805/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 40656).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Gonzalo Bernardos Domínguez, 
professor d’economia de la Universitat de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels 
llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya
352-00806/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 40656).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència de José María Gay de Liébana, 
professor d’economia financera de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya 
i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a 
l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00807/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 40656).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Carmen Marín González, 
analista de recerca de la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada, 
amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya 
i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a 
l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00808/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 40656).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.11.2016.
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Proposta d’audiència en ponència d’Enoch Albertí Rovira, degà de la 
Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i catedràtic de dret 
constitucional, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari 
de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius 
a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00813/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP CUP-CC (reg. 40670).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Susana Sartorio Albalat, 
catedràtica de dret financer i tributari de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i 
d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius  
a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00814/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP CUP-CC (reg. 40670).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’Heribert Padrol Munté, assessor 
fiscal, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de 
Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius  
a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00815/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP CUP-CC (reg. 40670).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Jové Vilalta, president 
de la Junta de Personal de l’Agència Tributària de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya 
i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a 
l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00816/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP CUP-CC (reg. 40670).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.11.2016.
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Proposta d’audiència en ponència de Daniel Mas Clanxet, president 
de l’Associació Professional de Tècnics de l’Administració Tributària 
de la Generalitat, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari 
de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius 
a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00817/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP CUP-CC (reg. 40670).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Remolà Sans, president 
de l’Associació d’Inspectors Tributaris de la Generalitat, amb relació 
a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació 
dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària 
de la Generalitat de Catalunya
352-00818/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP CUP-CC (reg. 40670).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Duran Sindreu, assessor 
fiscal i professor de dret tributari, amb relació a la Proposició de 
llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, 
segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat 
de Catalunya
352-00819/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP CUP-CC (reg. 40670).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals, amb relació a la 
Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels 
llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de  
la Generalitat de Catalunya
352-00820/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP CUP-CC (reg. 40670).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.11.2016.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació de Professionals Tècnics Tributaris de Catalunya i 
Balears, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de 
Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius  
a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00821/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP CUP-CC (reg. 40670).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Comissió d’Assessors Fiscals del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de 
Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a 
l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00822/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP CUP-CC (reg. 40670).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Comissió 
de Relacions amb l’Administració i la Justícia del Col·legi d’Advocats 
de Barcelona amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de 
Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a 
l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00823/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP CUP-CC (reg. 40670).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi de 
Gestors Administratius de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, 
segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat 
de Catalunya
352-00824/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP CUP-CC (reg. 40670).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.11.2016.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi 
de Notaris de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del Codi 
tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, 
relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00825/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP CUP-CC (reg. 40670).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de 
Governs Locals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del 
Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon 
i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de 
Catalunya
352-00826/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP CUP-CC (reg. 40670).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Casanovas, especialista 
en fiscalitat, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de 
Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a 
l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00827/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS, GP CUP-CC (reg. 40670).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.11.2016.

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Administració i Funció 
Pública davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge perquè informi sobre les condicions dels empleats 
públics i la recuperació dels drets suspesos
356-00344/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governa-
ció, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió 8, tinguda el 08.11.2016, 
DSPC-C 243.
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Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Agència Catalana 
del Consum davant la Comissió de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge perquè informi sobre les actuacions fetes amb 
relació a la Moció 227/X, sobre les actuacions previstes en favor dels 
afectats per l’índex de referència de préstecs hipotecaris
356-00373/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governa-
ció, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió 8, tinguda el 08.11.2016, 
DSPC-C 243.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Joves Agricultors 
i Ramaders de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació perquè informi sobre la problemàtica del caragol 
poma al delta de l’Ebre
356-00380/11

SOL·LICITUD

Presentació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s (reg. 39739).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 08.11.2016.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Joventut 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi del 
desenvolupament del Pla de garantia juvenil
356-00381/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 5, tinguda el 08.11.2016, DSPC-C 244.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Agricultura 
i Ramaderia davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació perquè informi sobre les accions de lluita i eradicació 
del caragol poma i altres espècies al·lòctones
356-00385/11

SOL·LICITUD

Presentació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP (reg. 39836).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 08.11.2016.
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Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Montaner Martorell, 
vicepresident del Consorci de l’Habitatge de Barcelona i representant 
del Consorci Metropolità de l’Habitatge, davant la Comissió de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi 
de les polítiques públiques d’habitatge a Barcelona i a la seva àrea 
metropolitana
356-00393/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governa-
ció, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió 8, tinguda el 08.11.2016, 
DSPC-C 243.

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya davant la Comissió de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge perquè informi de les polítiques públiques 
d’habitatge
356-00394/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governa-
ció, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió 8, tinguda el 08.11.2016, 
DSPC-C 243.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de la Funció 
Pública davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge perquè informi de les activitats de l’ens
356-00395/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governa-
ció, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió 8, tinguda el 08.11.2016, 
DSPC-C 243.

Sol·licitud de compareixença del director de l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya davant la Comissió de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge perquè expliqui les activitats 
de l’escola
356-00396/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governa-
ció, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió 8, tinguda el 08.11.2016, 
DSPC-C 243.
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Sol·licitud de compareixença d’Ester Agramunt, representant 
del sindicat Unió de Pagesos, davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè expliqui la problemàtica  
del caragol poma
356-00398/11

SOL·LICITUD

Presentació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s (reg. 40056).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 08.11.2016.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Marcel, representant de la 
Càmera Arrossera del Montsià, davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè expliqui la problemàtica  
del caragol poma
356-00399/11

SOL·LICITUD

Presentació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s (reg. 40057).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 08.11.2016.

Sol·licitud de compareixença de Roger Loppacher i Crehuet, 
president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, davant la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals perquè expliqui l’estat i el contingut del projecte 
de llibre blanc de l’audiovisual
356-00401/11

SOL·LICITUD

Presentació: Marta Ribas Frías, del GP CSP (reg. 40235).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 08.11.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de 
Productors Agraris del Delta de l’Ebre (Prodelta) davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre 
les accions de lluita i eradicació del caragol poma
356-00402/11

SOL·LICITUD

Presentació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP (reg. 40384).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 08.11.2016.
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Sol·licitud de compareixença de Mercè Garau, directora del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut perquè informi sobre el Programa de garantia juvenil
356-00409/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 5, tinguda el 08.11.2016, DSPC-C 244.

Sol·licitud de compareixença dels responsables del Projecte del 
parc de les Olors a Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi dels reptes i el 
desenvolupament del Projecte
356-00416/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 40832).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 08.11.2016.

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

Compareixença de David Garrofé, membre de Fem Vallès, davant la 
Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a 
explicar la proposta de reforma administrativa del Vallès Occidental i 
el Vallès Oriental
357-00143/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge, tinguda el 08.11.2016, DSPC-C 243.

Compareixença de Manel Larrosa, membre de Fem Vallès, davant la 
Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a 
explicar la proposta de reforma administrativa del Vallès Occidental i 
el Vallès Oriental
357-00144/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge, tinguda el 08.11.2016, DSPC-C 243.
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Compareixença de Jesús Quiroga, responsable del Programa de 
garantia juvenil, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a 
explicar la situació d’aquest programa
357-00218/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
el 08.11.2016, DSPC-C 244.

Compareixença de Llorenç Maristany Badell, assessor fiscal i 
vicepresident de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals, davant 
la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per 
a la Regeneració Democràtica
357-00278/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Llui-
ta contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica, tinguda el 08.11.2016, 
DSPC-C 245.

Compareixença d’una representació de la Plataforma per una 
Fiscalitat Justa, davant la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita 
contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica
357-00279/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Llui-
ta contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica, tinguda el 08.11.2016, 
DSPC-C 245.

Compareixença de la directora general de Joventut davant la 
Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre el Pla  
de garantia juvenil
357-00283/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 5, tinguda el 
08.11.2016, DSPC-C 244.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
el 08.11.2016, DSPC-C 244.



BOPC 258
11 de novembre de 2016

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 50

Compareixença de Mercè Garau, directora del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut, per a informar sobre el Programa de garantia juvenil
357-00284/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 5, tinguda el 
08.11.2016, DSPC-C 244.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
el 08.11.2016, DSPC-C 244.

Compareixença de la secretària d’Administració i Funció Pública 
davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge per a informar sobre les condicions dels empleats públics i 
la recuperació dels drets suspesos
357-00285/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en 
la sessió 8, tinguda el 08.11.2016, DSPC-C 243.

Compareixença de la directora de l’Agència Catalana del Consum 
davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge per a informar sobre les actuacions fetes amb relació a la 
Moció 227/X, sobre les actuacions previstes en favor dels afectats 
per l’índex de referència de préstecs hipotecaris
357-00286/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en 
la sessió 8, tinguda el 08.11.2016, DSPC-C 243.

Compareixença de Josep Maria Montaner Martorell, vicepresident 
del Consorci de l’Habitatge de Barcelona i representant del 
Consorci Metropolità de l’Habitatge, davant la Comissió de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a informar 
de les polítiques públiques d’habitatge a Barcelona i a la seva àrea 
metropolitana
357-00287/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en 
la sessió 8, tinguda el 08.11.2016, DSPC-C 243.
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Compareixença del director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge per a informar de les polítiques públiques d’habitatge
357-00288/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en 
la sessió 8, tinguda el 08.11.2016, DSPC-C 243.

Compareixença de la directora general de la Funció Pública davant 
la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 
per a informar de les activitats de l’ens
357-00289/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en 
la sessió 8, tinguda el 08.11.2016, DSPC-C 243.

Compareixença del director de l’Escola d’Administració Pública 
de Catalunya davant la Comissió de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge per a explicar les activitats de l’Escola
357-00290/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en 
la sessió 8, tinguda el 08.11.2016, DSPC-C 243.
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	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de José María Gay de Liébana, professor d’economia financera de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a
	352-00807/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Carmen Marín González, analista de recerca de la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a 
	352-00808/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Enoch Albertí Rovira, degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i catedràtic de dret constitucional, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer,
	352-00813/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Susana Sartorio Albalat, catedràtica de dret financer i tributari de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, re
	352-00814/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Heribert Padrol Munté, assessor fiscal, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de Ca
	352-00815/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Jordi Jové Vilalta, president de la Junta de Personal de l’Agència Tributària de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius
	352-00816/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Daniel Mas Clanxet, president de l’Associació Professional de Tècnics de l’Administració Tributària de la Generalitat, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres prime
	352-00817/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Jaume Remolà Sans, president de l’Associació d’Inspectors Tributaris de la Generalitat, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l
	352-00818/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Duran Sindreu, assessor fiscal i professor de dret tributari, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tribu
	352-00819/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributàri
	352-00820/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació de Professionals Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatiu
	352-00821/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Comissió d’Assessors Fiscals del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius
	352-00822/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Comissió de Relacions amb l’Administració i la Justícia del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, 
	352-00823/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració trib
	352-00824/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Ge
	352-00825/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de Governs Locals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de
	352-00826/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Xavier Casanovas, especialista en fiscalitat, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalita
	352-00827/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Administració i Funció Pública davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre les condicions dels empleats públics i la recuperació dels drets suspesos
	356-00344/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Agència Catalana del Consum davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre les actuacions fetes amb relació a la Moció 227/X, sobre les actuacions previstes en
	356-00373/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre la problemàtica del caragol poma al delta de l’Ebre
	356-00380/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora general de Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi del desenvolupament del Pla de garantia juvenil
	356-00381/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Agricultura i Ramaderia davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre les accions de lluita i eradicació del caragol poma i altres espècies al·lòctones
	356-00385/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Montaner Martorell, vicepresident del Consorci de l’Habitatge de Barcelona i representant del Consorci Metropolità de l’Habitatge, davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè i
	356-00393/11
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