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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01. Lleis i altres normes

1.01.03. Decrets llei

Resolució 360/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret 
llei 5/2016, de l’11 d’octubre, de recuperació de la paga extraordinària 
i addicional del mes de desembre de 2012 per al personal dels 
cossos de l’Administració de justícia a Catalunya
203-00006/11

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 25, 09.11.2016, DSPC-P 43

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 9 de novembre de 2016, ha deba-
tut el Decret llei 5/2016, de l’11 d’octubre, de recuperació de la paga extraordinària i 
addicional del mes de desembre de 2012 per al personal dels cossos de l’Administra-
ció de justícia a Catalunya (tram. 203-00006/11), i ha aprovat la resolució següent, 
que, d’acord amb el que estableix l’article 155.6 del Reglament, ha d’ésser publicada 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 155.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 5/2016, de l’11 d’octubre, de recuperació de la paga extraordinària i addicio-
nal del mes de desembre de 2012 per al personal dels cossos de l’Administració de 
justícia a Catalunya.

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2016
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme For-

cadell i Lluís

1.01.10. Normes de règim interior

Modificació dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya
221-00007/11

APROVACIÓ

Comissió d’Afers Institucionals, 26.10.2016

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el 26 d’octubre de 2016, 
va aprovar la següent modificació dels Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya: 

Article 139. Cicle pressupostari 
[...] 
3. La Mesa pot adoptar criteris propis de vinculació dels crèdits pressupostaris 

i pot acordar modificacions en el pressupost del Parlament sense més limitacions 
que les que deriven de les normes d’execució pressupostària aprovades d’acord amb 
l’apartat 2, les quals han de tenir en compte l’objectiu principal de fer una execució 
eficient dels recursos.

[...] 
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9. L’oïdor o oïdora de comptes prepara els informes sobre el compliment del 
pressupost a què fa referència l’article 37.3 del Reglament, els quals es presenten 
posteriorment als diputats interventors, que, si hi donen la conformitat, els han de 
presentar a la Mesa Ampliada perquè els aprovi i puguin ésser elevats al Ple.

Article 139 bis. Fons de romanents 
1. Es crea el fons de romanents del Parlament, integrat pels recursos que esta-

bleix aquest article.
2. La Mesa Ampliada, en el moment d’aprovar l’informe sobre el compliment del 

pressupost al tancament de l’exercici, ha d’acordar la incorporació al fons de roma-
nents del saldo definitivament no afectat al compliment d’obligacions reconegudes, i 
també dels ingressos extrapressupostaris obtinguts, inclosos els interessos de comp-
tes i dipòsits bancaris i els altres que resultin de la gestió de tresoreria.

3. La incorporació de romanents del fons al pressupost vigent s’ha de fer mitjan-
çant la corresponent generació de crèdit, condicionada a la disponibilitat efectiva 
dels recursos.

4. En els casos en què els crèdits generats conformement a l’apartat 2 no vagin 
destinats a cobrir despeses d’inversió, cal un informe de l’oïdor o oïdora de comptes 
en què es justifiqui la impossibilitat d’assumir la despesa per mitjà d’una transferèn-
cia de crèdit i sobre l’eventualitat de si la despesa esdevé recurrent per a exercicis 
futurs.

5. En els casos en què es prorrogui el pressupost de la Generalitat i la Mesa Am-
pliada hagi aprovat el projecte de pressupost del Parlament per a elevar-lo al Ple, 
la Mesa pot acordar que la diferència entre el pressupost del Parlament prorrogat i 
l’aprovat per la Mesa Ampliada es financi amb el fons de romanents, sense que cal-
gui la vinculació a despeses d’inversions ni l’informe que estableix l’apartat 4.

1.10. Acords i resolucions

Resolució 338/XI del Parlament de Catalunya, sobre la reconsideració 
de l’autorització de l’activitat extractiva de Malacara, a Estaràs
250-00462/11

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 7, 26.10.2016, DSPC-C 232

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 26 
d’octubre de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la reconsi-
deració de l’autorització de l’activitat extractiva de Malacara, a Estaràs (tram. 250-
00462/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Revisar en profunditat tots els impactes ambientals, urbanístics i socials de 

l’autorització ambiental concedida a l’empresa Xaviker, SL, per la Resolució del 26 
de gener de 2016 de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament 
de Territori i Sostenibilitat per a l’activitat extractiva de Malacara, d’aprofitament de 
pedra calcària, situada a les parcel·les 227, 229, 230, 248, 249, 250 i 344 del polígon 5  
del sector de Malacara, al pla del Mont-rosà, a Estaràs (Segarra), amb relació a: 

1r. La hidrogeologia, tant al torrent de Malacara com als aqüífers.
2n. La gestió de residus.
3r. L’impacte en els camins rurals i en la carretera LV-1005.
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4t. Les emissions de partícules.
5è. La durada de l’explotació a cel obert i de les seves fases.
6è. Les mesures de restauració ambiental de vegetació i boscos.
7è. Els altres impactes socials i econòmics al municipi i al seu entorn.
8è. La insuficiència de les fiances requerides per a la restauració.
b) Obrir un termini de dos mesos per a consultes amb l’Ajuntament d’Estaràs i 

de vista i audiència per a tots els veïns interessats i, en general, per a les entitats que 
hi compareguin com a interessades, per tal de recollir les al·legacions i observacions 
que no es van poder recollir en el seu moment, atès que l’expedient es va arxivar 
inicialment per incompatibilitat urbanística.

c) Deixar en suspens l’efectivitat de l’autorització concedida mentre no es revisin 
els aspectes a què fa referència la lletra a i els que resultin del període de consultes 
amb l’Ajuntament d’Estaràs i de vista i audiència amb els veïns interessats i les en-
titats que hi compareguin.

d) Atenent el resultat de les actuacions a què fan referència les lletres anteriors, 
iniciar, si escau, el procediment per a revisar d’ofici l’autorització ambiental conce-
dida.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2016
El secretari de la Comissió, David Rodríguez i González; el president de la Co-

missió, Germà Bel Queralt

1.15. Mocions

Moció 69/XI del Parlament de Catalunya, sobre la reforma fiscal
302-00078/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 25, 10.11.2016, DSPC-P 44

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de novembre de 2016, d’acord 
amb l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Govern sobre política fiscal (tram. 302-00078/11), presentada per la diputada 
Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 
41014) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 41034).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar 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) El millorament de les figures impositives i de llur capacitat de recaptació pel 
que fa a la imposició mediambiental, amb una incidència especial en el desplega-
ment de la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport 
públic de Catalunya.

b) La revisió dels diversos beneficis fiscals aprovats per mitjà de normativa auto-
nòmica i l’eliminació o modificació dels que són clarament regressius.

c) El millorament de la gestió tributària amb relació a l’impost sobre els habitat-
ges buits, creat per la Llei 14/2015, del 21 de juliol.
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d) La recuperació de l’impost sobre dipòsits bancaris, creat per la Llei 4/2014, del 
4 d’abril, de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2016
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme For-

cadell i Lluís

Moció 70/XI del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques 
públiques respecte als aliments que fan emmalaltir
302-00079/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 25, 10.11.2016, DSPC-P 44

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de novembre de 2016, d’acord 
amb l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques públiques respecte als aliments que fan emmalaltir 
(tram. 302-00079/11), presentada per la diputada Marta Ribas Frías, del Grup Par-
lamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 41038), pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Crida Constituent (reg. 41058), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 41060) 
i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 41062).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’etiquetatge de productes alimenta-

ris, insta el Govern a portar a terme, dins l’any 2017, les actuacions següents: 
a) Posar en marxa, des d’òrgans únicament governamentals, un sistema propi 

i adaptat a la realitat catalana de perfils nutricionals que permetin de categoritzar 
els aliments en funció de llur composició nutricional per raons relacionades amb la 
prevenció de malalties i la promoció de la salut, amb l’objectiu de fomentar els hà-
bits saludables en una dieta equilibrada, com ho és la dieta mediterrània, seguint 
els criteris de l’Organització Mundial de la Salut, de l’Autoritat Europea de Segu-
retat Alimentària i de la Comissió Europea, respecte a aliments amb excés de sal, 
sucres, greixos, greixos saturats, àcids grassos trans, i sodis. L’establiment d’un per-
fil nutricional ha d’estar d’acord, en qualsevol cas, amb els principis del Reglament 
1924/2006 del Parlament Europeu i del Consell i ha de tenir en compte: 

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

– La funció i la importància dels aliments, o de categories d’aliments, i la contri-
bució a la dieta de la població general o de determinats grups vulnerables, inclosos 
els infants.

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

b) Crear una taula de treball conjuntament amb els diversos departaments de la 
Generalitat implicats, els agents econòmics i les entitats del sector, en representació 
del conjunt d’agents de la cadena alimentària, en el marc del Consell Català de l’Ali-
mentació, per a aconseguir l’adhesió a un conveni sobre el millorament de l’etique-
tatge alimentari i de begudes que indiqui, d’una manera senzilla i clara, si contenen 
altes, mitjanes o baixes quantitats de sucre, greix i sal en funció de les recomana-
cions de l’Organització Mundial de la Salut i del sistema de perfils nutricionals pro-
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pi. Les etiquetes han d’advertir clarament del risc que comporta el consum habitual 
de productes amb alts continguts d’aquests ingredients.

c) Estudiar, a partir de totes les eines d’identificació de qualitat existents, com 
es poden identificar les empreses i els productes que les apliquen correctament i 
d’acord amb l’informe de categorització dels aliments en funció de llur composició 
nutricional i de les recomanacions que s’elaborin.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació a la publicitat d’aliments i begudes, 
insta el Govern a: 

a) Adequar, durant el primer semestre de 2017, un sistema eficaç de regulació de 
la publicitat d’aliments i begudes no saludables, especialment la que es dirigeix a la 
població infantil, i transformar l’actual codi PAOS i el mecanisme d’autoregulació 
d’acord amb els principis que estableix la directiva europea de serveis de comuni-
cació audiovisuals, per tal d’establir una normativa pròpia i de compliment obligat 
que limiti d’una manera eficient les diverses formes de publicitat d’aliments no salu-
dables destinades als infants. En especial, ha d’establir un sistema eficaç de control 
de la publicitat d’aliments no saludables destinats a la població infantil en els mit-
jans audiovisuals de Catalunya, tant públics com privats, similar al que existeix als 
països europeus de l’entorn proper, tenint en compte els criteris del sistema propi de 
categorització dels perfils nutricionals a què fa referència el punt 1.a.

b) Reclamar a les altres administracions competents en la matèria que adoptin 
aquestes mateixes mesures i vetllar perquè s’apliquin també al conjunt de l’oferta 
audiovisual, pública i privada, que s’emet a Catalunya.

3. El Parlament de Catalunya, amb relació a la fiscalitat que afecta aliments i be-
gudes, insta el Govern a: 

a) Fer efectiu, durant l’any 2017, un nou gravamen sobre les begudes de refresc 
amb excés de sucre o de sodi. Aquest gravamen es crea per motius de salut pública 
i amb l’objectiu que la càrrega tributaria sigui principalment per a les grans distri-
buïdores de begudes.

b) Dotar de més recursos les polítiques de salut pública i els programes que in-
centivin el consum d’aliments saludables, amb una atenció especial a la població 
més vulnerable.

4. El Parlament de Catalunya, amb relació a les desigualtats socials i el clar biaix 
de classe per a accedir a una alimentació saludable i sana, insta el Govern a: 

a) Donar suport la tasca que duen terme els ajuntaments per mitjà dels serveis so-
cials bàsics, amb la incorporació als pressupostos de la Generalitat per al 2017 d’un 
fons extraordinari per a incrementar els recursos destinats a ajuts socials relatius a 
despeses d’alimentació fresca.

b) Recollir i difondre les bones pràctiques que els ens locals apliquen en matèria 
d’alimentació saludable, com a mecanisme de suport a aquests ens i de difusió de la 
tasca que duen a terme en aquesta matèria.

5. El Parlament de Catalunya, pel que fa a les mesures de control de l’accés als 
aliments no saludables, insta el Govern a: 

a) Regular, dins el primer semestre del 2017, els continguts nutricionals que han 
de tenir els aliments i les begudes que s’ofereixen als equipaments públics de titula-
ritat de la Generalitat, tal com ja es fa en tots els centres educatius, tenint en compte 
els criteris del sistema propi de categorització dels perfils nutricionals a què fa refe-
rència el punt 1.a.

b) Elaborar una normativa de compliment obligat pel que fa a la presència, la 
localització, la publicitat i el contingut de les màquines expenedores de begudes i 
aliments que hi ha als equipaments públics. Aquesta normativa ha de limitar eficaç-
ment la presència d’aliments i begudes amb un perfil nutricional no saludable tenint 
en compte els criteris del sistema propi de categorització dels perfils nutricionals a 
què fa referència el punt 1.a. Fer difusió del document «Recomanacions sobre mà-
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quines expenedores d’aliments i begudes (MEAB) en els espais per a infants i joves 
de Catalunya», ja en vigor.

c) Eliminar de la compra pública els aliments no saludables, segons els criteris 
del sistema propi de categorització dels perfils nutricionals a què fa referència el 
punt 1.a.

6. El Parlament de Catalunya, pel que fa a les mesures per a afavorir i facilitar 
l’accés a aliments sans, frescos, ecològics i de proximitat, insta el Govern a: 

a) Desenvolupar el Pla de contractació pública alimentària de Catalunya, aprovat 
el 16 de juny de 2015, en tant que instrument que afavoreix el compliment d’objec-
tius socials i de promoció de la salut, amb una instrucció que inclogui els aliments 
saludables segons els nous perfils nutricionals catalans que s’han d’elaborar.

b) Presentar, en el termini de sis mesos, un informe d’avaluació i estat de com-
pliment del Pla de contractació pública alimentària de Catalunya, amb dades segre-
gades que permetin d’avaluar el nivell d’aplicació que du a terme l’Administració de 
la Generalitat i les entitats que integren el sector públic.

c) Incloure els resultats que es derivin de la categorització de perfils nutricionals, 
i de les feines de la taula de treball a què fa referència el punt 1, en totes les línies 
de recerca i innovació tecnològica per a la producció alimentària i la transformació 
agroalimentària.

d) Instar el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a con-
vocar, per a l’any 2017, una línia d’ajuts adreçada als nous productors per a compen-
sar els costos de certificació dels productes de qualitat, entre els quals hi ha els de 
l’agricultura ecològica.

e) Reforçar progressivament els òrgans i les entitats públiques responsables de la 
inspecció i la lluita contra les males pràctiques d’etiquetatge, frau, transparència i 
política de preus que perjudiquen productors i consumidors.

7. El Parlament de Catalunya, pel que fa a l’alimentació en l’àmbit de l’educació, 
insta el Govern a: 

a) Incloure, en la normativa que regula els menjadors escolars, les orientacions 
del Departament de Salut pel que fa a criteris nutricionals, i també indicacions res-
pecte a la procedència dels productes, amb l’objectiu de garantir una alimentació sa-
ludable als centres educatius. Així mateix, l’insta a potenciar el Programa de revisió 
de programacions de menús escolars, creat per un conveni entre els Departament de 
Salut i el Departament d’Ensenyament.

b) Revisar la normativa de menjadors escolars de manera que doni prioritat a una 
gestió que garanteixi millor una alimentació saludable, a partir del sistema propi de 
categorització dels perfils nutricionals a què fa referència el punt 1.a i de recoma-
nacions que s’elaborin amb l’objectiu de fomentar els hàbits saludables en una dieta 
equilibrada, com ho és la dieta mediterrània, basada en productes de proximitat, i 
que assegurin un projecte educatiu de qualitat en els horaris de menjador.

c) Facilitar, en la revisió de la normativa dels menjadors escolars, vies de control 
per part de la comunitat educativa, amb un pes especial de les associacions de mares 
i pares d’alumnes, respecte de les condicions de la gestió i la contractació d’aquest 
servei i el compliment de les recomanacions nutricionals dels menús.

d) Estendre, en funció de les disponibilitats pressupostàries, i després d’atendre 
tota la demanda de l’educació infantil i primària, el programa Fruita a les escoles a 
l’educació secundària.

e) Donar suport a la introducció en els menjadors escolars d’aliments frescos 
ecològics que es rebutgen en els circuits comercials tradicionals (fruita amb mal 
aspecte, amb calibre no estàndard, etc.) tot i ser d’alta qualitat des del punt de vista 
nutricional.

f) Impulsar una oferta educativa optativa basada en l’estudi dels perills i les cau-
ses de l’alimentació no saludable, i dels beneficis i les alternatives de l’alimentació 
fresca, de temporada, de proximitat i amb un bon perfil nutricional. Aquesta oferta 
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s’ha de complementar amb l’impuls d’horts escolars, visites a granges sostenibles i 
locals, menjadors escolars basats en sistemes alimentaris locals, entre altres, amb 
l’objectiu de conscienciar la comunitat educativa d’una manera transversal i integral.

8. El Parlament de Catalunya, amb relació pel que fa a salut pública i alimenta-
ció, insta el Govern a: 

a) Incloure als programes de promoció de la salut, especialment als que s’adrecen 
a la promoció dels hàbits i estils de vida saludables i l’alimentació sana, mitjançant 
el Pla interdepartamental de salut pública, les accions necessàries per a informar els 
ciutadans del consum per via indirecta de sucre, greixos i sal, de la presència ex-
cessiva d’aquests ingredients als aliments i dels efectes d’aquest consum en la salut.

b) Lliurar a la Comissió de Salut, abans que acabi l’any 2016, l’avaluació dels 
objectius del Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i 
l’alimentació saludable.

c) Recuperar, en un termini de tres anys, els nivells del pressupost del 2010 en les 
partides pressupostàries destinades a salut pública i alimentació.

d) Comprometre’s a no externalitzar els serveis veterinaris dels òrgans i les enti-
tats públiques responsables de la inspecció i el control dels aliments.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i 

Lluís

Moció 71/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció primària 
sanitària
302-00080/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 25, 10.11.2016, DSPC-P 44

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de novembre de 2016, d’acord 
amb l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’atenció primària sanitària (tram. 302-00080/11), presentada pel dipu-
tat Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 41039), pel Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí (reg. 41046) i pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 41047).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Apoderar l’atenció primària i la salut comunitària perquè es converteixin en 

l’eix real del sistema sanitari català, amb les mesures següents: 
1a. Potenciar-ne l’orientació a la comunitat com un dels instruments més efectius 

per a intervenir en els determinants de la salut de les persones.
2a. Enfortir la capacitat resolutiva de l’atenció primària –com ha manifestat que 

cal aquest Parlament en nombroses ocasions– per tal de solucionar en el nivell d’am-
bulatori tantes patologies com sigui possible, habilitant els equips d’atenció primà-
ria per a gestionar les agendes hospitalàries de proves diagnòstiques i especialistes 
dels hospitals de referència i revertint les desigualtats territorials generades per les 
retallades, entre altres.

b) Analitzar i planificar globalment les necessitats sanitàries de l’atenció primà-
ria i la salut comunitària de Catalunya.

c) Impulsar una reforma integral de l’atenció primària i la salut comunitària que 
respongui a les necessitats assistencials, docents, de recerca i de gestió, i incloure en 
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la taula de negociació d’aquesta reforma tots els actors necessaris per a fer-la pos-
sible.

d) Integrar els serveis sanitaris i socials per a adequar-los a l’atenció de les per-
sones, en especial de les persones amb dependència.

e) Presentar, en el termini de sis mesos, el projecte de reforma integral de l’aten-
ció primària i la salut comunitària a la Comissió de Salut d’aquest Parlament, indi-
cant també els membres que lideraran la reforma i precisant un cronograma de les 
accions i del pla de treball.

f) Incorporar els professionals de salut pública a l’atenció primària per tal de co-
ordinar i generar sinèrgies entre els diferents agents implicats: metges, infermers, 
serveis socials i farmacèutics, entre altres.

g) Integrar en la reforma de l’atenció primària i la salut comunitària els indica-
dors socioeconòmics per a aconseguir l’equitat a l’accés a l’atenció primària.

h) Adoptar els mecanismes necessaris per a identificar el pressupost destinat a 
l’atenció primària i garantir que sigui suficient per a cobrir-ne les necessitats.

i) Manifestar el suport als treballadors de l’atenció primària i la salut comuni-
tària i valorar-ne la tasca, ja que és un servei bàsic, elemental i essencial per a la 
ciutadania.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2016
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta; Carme Forcadell i Lluís

Moció 72/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’educació infantil
302-00081/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 25, 10.11.2016, DSPC-P 44

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de novembre de 2016, d’acord 
amb l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre l’educació infantil (tram. 302-00081/11), presentada per la diputada 
Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 40894), pel Grup Parlamentari Socia-
lista (reg. 41040), pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 41044) i 
pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 
41059).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar al Govern de l’Estat que 

restitueixi les coaportacions que dedicava a l’escolarització dels infants de zero a 
tres anys per a destinar-hi una dotació pressupostària adient fins a arribar progressi-
vament als nivells d’inversió del 2009.

2. El Parlament de Catalunya constata que cal recuperar la coresponsabilitat del 
Govern en el finançament del servei públic de les escoles bressol municipals i ga-
rantir el pagament als ajuntaments del deute pendent.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir, d’acord amb el que estableix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’edu-

cació, un finançament a les escoles bressol que cobreixi, com a mínim, un mòdul 
econòmic de 1.600 euros per plaça i any, i comprometre’s a augmentar-lo progressi-
vament fins als 1.800 euros per plaça i any acordats amb els ajuntaments.

b) Impulsar l’augment del nombre de places en educació infantil per a infants de 
zero a tres anys i garantir-ne la gratuïtat, prioritzant les famílies amb rendes més 
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baixes i més necessitats socials, per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral 
i familiar i, a aquest efecte, elaborar, en el termini de tres mesos des de l’aprovació 
d’aquesta moció, un estudi sobre la demanda i l’oferta territorial de places per a in-
fants de zero a tres anys que inclogui un pla programat sobre calendari per a afron-
tar, en coordinació amb els ajuntaments, la demanda no atesa actualment.

c) Establir un pla per a augmentar substancialment la proporció d’infants de fa-
mílies desfavorides socioeconòmicament que tenen accés a l’escolarització abans 
dels tres anys.

d) Augmentar el nombre d’auxiliars i vetlladors a les escoles bressol.
e) Donar compliment al punt 40.e de la Resolució 17/XI del Parlament de Catalu-

nya, sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió públi-
ca i la necessitat d’una resposta institucional, i especialment a la mesura d’«impulsar 
un programa de beques de menjador a les escoles bressol».

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2016
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i 

Lluís

Moció 73/XI del Parlament de Catalunya, sobre la veritat, la justícia 
i el rescabalament de les víctimes de les vulneracions de drets 
humans pels cossos de seguretat
302-00082/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 25, 10.11.2016, DSPC-P 44

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de novembre de 2016, d’acord 
amb l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el Departament d’Interior (tram. 302-00082/11), presentada per la 
diputada Mireia Vehí i Cantenys, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-
tat Popular - Crida Constituent, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí (reg. 40893, 41035 i 41061), pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot (reg. 41045) i pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
41063).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció

I. Veritat: investigació de les possibles vulneracions de drets humans per part dels 
cossos policials a Catalunya 

1. El Parlament de Catalunya insta el Síndic de Greuges, en el marc del Meca-
nisme Català de Prevenció de la Tortura, i el Govern a vetllar pel circuit i el tracta-
ment correctes de les denúncies de vulneració de drets humans pels cossos policials 
que exerceixen 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 casos 
de vulneració de drets humans per part dels cossos policials que exerceixen fun-
cions a Catalunya.

b) Obrir investigacions d’ofici cada cop que hi hagi una denúncia de vulneració 
de drets humans per part dels cossos policials que exerceixen funcions a Catalunya, 
amb l’emissió d’informes específics que s’han d’inserir en els circuits policials de 
sanció: Consell de Policia, en el cas dels Mossos d’Esquadra, i circuits municipals, 
en el cas de les policies locals.
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c) Vetllar per la transparència del Departament d’Interior, el Ministeri de l’In-
terior i els ajuntaments pel que fa a les dades relatives a les morts de persones sota 
custòdia policial a Catalunya i a les causes d’aquestes morts.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer que sigui el Departament 
d’Interior, quan hi hagi indicis de vulneració de drets humans per algun agent dels 
Mossos d’Esquadra, qui investigui en primera instància, sense necessitat d’esperar 
la denúncia formal pertinent.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a publicar en el web del Departa-
ment d’Interior les dades oficials de les morts de persones sota custòdia de la Policia 
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra o de les policies locals.

II. Justícia: protocols de detecció, investigació i sanció de vulneracions de drets humans 
 4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar la investigació per a acla-
rir quins agents van disparar la pilota de goma que va ferir Ester Quintana.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern, per mitjà del Departament d’In-
terior, a: 

a) Augmentar i millorar la formació dels cossos de seguretat per a garantir la in-
tegritat física de les persones detingudes.

b) Revisar els protocols de reduccions de persones detingudes per a augmentar 
el respecte a la dignitat de les persones i a llur integritat física i moral i per a evitar 
les morts en contenció.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a aplicar, en les intervencions po-
licials amb persones amb problemes de salut mental, el Protocol d’actuació per a 
l’atenció a les urgències, els trasllats i els ingressos involuntaris urgents de persones 
amb malaltia mental, signat a l’octubre del 2006, i a requerir la presència dels ser-
veis sanitaris per a dur a terme qualsevol de les actuacions necessàries.

7. 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 per als casos en què la persona amb problemes de 
salut mental comporti una amenaça evident i concreta per a les persones o els béns, 
garantint sempre la seva integritat física i el respecte als seus drets fonamentals.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir, per mitjà del Cos de 
Mossos d’Esquadra, l’exercici dels drets i llibertats polítics dels ciutadans en matè-
ria de seguretat ciutadana, en compliment del Codi d’ètica de la policia i interpretant 
la legislació en el sentit de protegir el dret a la llibertat de reunió i manifestació com 
a fonament d’un sistema democràtic.

III. Rescabalament de les víctimes i garanties de no repetició dels abusos policials 
9. El Parlament de Catalunya recorda al Departament d’Interior la necessitat de 

complir la Resolució 476/X, concretament pel que fa 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 efectiu en tots els casos.

10. El Parlament de Catalunya insta el Govern, per mitjà del Departament d’In-
terior, a: 

a) Practicar la tolerància zero amb els abusos policials i les conductes que com-
porten tractes cruels, inhumans i degradants per part dels cossos policials.

b) Tenir una actitud diligent i proactiva en la prevenció, denúncia i sanció de les 
conductes policials que comportin tractes cruels, inhumans i degradants.

c) Incloure en la formació curricular dels agents de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra i de la policia local més formació sobre el garantiment dels drets 
humans.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2016
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme For-

cadell i Lluís
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1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la planificació d’equipaments sanitaris
300-00093/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 10.11.2016, DSPC-P 44.

Interpel·lació al Govern sobre les places residencials i de centre de dia
300-00094/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 10.11.2016, DSPC-P 44.

Interpel·lació al Govern sobre polítiques agràries, ramaderes i forestals
300-00095/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 10.11.2016, DSPC-P 44.

Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació juvenil
300-00096/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 10.11.2016, DSPC-P 44.

Interpel·lació al Govern sobre la transparència del Govern de la 
Generalitat
300-00097/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 09.11.2016, DSPC-P 43.
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Interpel·lació al Govern sobre l’espai català de comunicació 
audiovisual
300-00098/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 10.11.2016, DSPC-P 44.

Interpel·lació al Govern sobre l’acció del Govern en la lluita contra el 
canvi climàtic
300-00099/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 25, tinguda el 10.11.2016, DSPC-P 44.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’accés als llibres de text per mitjà d’un sistema de 
préstec
202-00032/11

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 25, tinguda el 09.11.2016, DSPC-P 43.

APROVACIÓ DE L’ESMENA A LA TOTALITAT DE DEVOLUCIÓ

El Ple del Parlament, en la sessió 25, tinguda el 09.11.2016, DSPC-P 43, ha aprovat 
l’esmena a la totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legislativa resta re-
butjada. 

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

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

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 25, tinguda el 10.11.2016, DSPC-P 44.
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
200-00015/11

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 25, tinguda el 09.11.2016, DSPC-P 43.

REBUIG DE LES ESMENES A LA TOTALITAT PRESENTADES PEL GP C’S I GP 

PPC

Rebutjades pel Ple del Parlament en la sessió 25, tinguda el 09.11.2016, DSPC-P 43.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.09.2016.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies hàbils (del 15.11.2016 al 
17.11.2016).
Finiment del termini: 18.11.2016; 12:00 h.

Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les 
persones que es troben en risc d’exclusió residencial
200-00016/11

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 25, tinguda el 09.11.2016, DSPC-P 43.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habi-
tatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.10.2016.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
15.11.2016 al 16.11.2016).
Finiment del termini improrrogable: 17.11.2016; 12:00 h.
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Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als 
catalans i catalanes residents a l’estranger
200-00017/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP C’s (reg. 39883; 39889).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 14.11.2016 al 18.11.2016).
Finiment del termini: 21.11.2016; 12:00 h.

Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
200-00018/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC (reg. 40961; 41280).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.11.2016; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei electoral de Catalunya
202-00023/11

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 25, tinguda el 09.11.2016, DSPC-P 43.

RETIRADA DE L’ESMENA A LA TOTALITAT PRESENTADA PEL GP PPC

Sessió 25 del Ple del Parlament, tinguda el 09.11.2016, DSPC-P 43.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.05.2016.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 15.11.2016 al 21.11.2016).
Finiment del termini: 22.11.2016; 12:00 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC; GP C’s (reg. 41177; 41281; 41336).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 15.11.2016; 12:00 h.
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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 de Justícia amb el 
conseller de Justícia sobre les gestions del Departament de Justícia 
amb relació a la concessió d’un permís penitenciari a un intern 
reincident del Centre Penitenciari Ponent acusat de violació
354-00102/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Esperanza García González, del GP PPC (reg. 40640).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Justícia, 09.11.2016.

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

Sol·licitud de compareixença del director del Centre d’Internament 
d’Estrangers de la Zona Franca davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre la situació del centre, els darrers incidents 
relatius a les vagues de fam i l’amotinament, i la negativa a l’entrada 
de diputats del Parlament i del Congrés dels Diputats
356-00403/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 40390).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 09.11.2016.

Sol·licitud de compareixença de Joaquín Aguirre López i Fernando 
Luís Criado Navamuel, jutges de control del Centre d’Internament 
d’Estrangers de la Zona Franca (jutjats núm. 1 i núm. 17 de 
Barcelona), davant la Comissió de Justícia perquè informin sobre la 
situació del centre, els darrers incidents relatius a les vagues de fam 
i l’amotinament, i la negativa a l’entrada de diputats del Parlament i 
del Congrés dels Diputats
356-00404/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 40390).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 09.11.2016.
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Sol·licitud de compareixença d’Anna Figueras, advocada del Servei 
d’Orientació Jurídica del Centre d’Internament d’Estrangers de la 
Zona Franca, davant la Comissió de Justícia perquè informin sobre la 
situació del centre, els darrers incidents relatius a les vagues de fam 
i l’amotinament, i la negativa a l’entrada de diputats del Parlament i 
del Congrés dels Diputats
356-00405/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 40390).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 09.11.2016.

Sol·licitud de compareixença del fiscal adjunt dels jutjats de control 
del Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca davant la 
Comissió de Justícia perquè informin sobre la situació del centre, 
els darrers incidents relatius a les vagues de fam i l’amotinament, i 
la negativa a l’entrada de diputats del Parlament i del Congrés dels 
Diputats
356-00406/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 40390).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 09.11.2016.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Igualtat, Migracions 
i Ciutadania davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè 
expliqui el Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020
356-00408/11

SOL·LICITUD

Presentació: Anna Figueras i Ibàñez, del GP JS (reg. 40491).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 09.11.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat davant la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies perquè informi sobre la situació del dret d’asil a Catalunya
356-00410/11

SOL·LICITUD

Presentació: Marta Ribas Frías, del GP CSP (reg. 40627).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 09.11.2016.



BOPC 259
14 de novembre de 2016

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 22

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació 
ACSAR davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi 
sobre la situació del dret d’asil a Catalunya
356-00411/11

SOL·LICITUD

Presentació: Marta Ribas Frías, del GP CSP (reg. 40628).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 09.11.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana per a la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals 
Immigrants davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè 
informi sobre la situació del dret d’asil a Catalunya
356-00412/11

SOL·LICITUD

Presentació: Marta Ribas Frías, del GP CSP (reg. 40629).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 09.11.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Creu Roja 
Catalunya davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè 
informi sobre la situació del dret d’asil a Catalunya
356-00413/11

SOL·LICITUD

Presentació: Marta Ribas Frías, del GP CSP (reg. 40630).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 09.11.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de SICAR davant la 
Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació 
del dret d’asil a Catalunya
356-00414/11

SOL·LICITUD

Presentació: Marta Ribas Frías, del GP CSP (reg. 40631).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 09.11.2016.
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Sol·licitud de compareixença de Maria Eugènia Blandon, en 
representació del projecte «Comissió de Veritat, Memòria i 
Reconciliació de les Dones Colombianes a l’Exterior», davant la 
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència perquè informi sobre el procés de pau a Colòmbia
356-00415/11

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi-Miquel Sendra Vellvè, Adriana Delgado i Herreros, del GP JS 
(reg. 40671).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 09.11.2016.

Sol·licitud de compareixença de Mercè Garau, directora del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya, davant la Comissió de Treball 
perquè expliqui les polítiques actives d’ocupació
356-00417/11

SOL·LICITUD

Presentació: Chakir el Homrani Lesfar, del GP JS (reg. 41043).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 09.11.2016.
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