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Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.30.

Altres tramitacions

1.30.04.

Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre transparència, accés a la
informació pública i bon govern, corresponent al juliol del 2016
360-00011/11
DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 9, tinguda el
14.11.2016, DSPC-C 248.

1.30.04.
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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 del canvi climàtic
200-00001/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP C’s; GP CSP; GP JS; GP PPC (reg. 40960; 41068; 41176; 41279).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.11.2016 al 17.11.2016).
Finiment del termini: 18.11.2016; 12:00 h.

Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig,
de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les
cooperatives
200-00008/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC; GP C’s (reg. 40679; 40755; 40766).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4 dies hàbils (del 17.11.2016 al
22.11.2016).
Finiment del termini: 23.11.2016; 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 PPC; GP C’s (reg. 41585; 41589).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.11.2016; 12:00 h.

3.01.01.
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3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat a les
estacions de Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell
250-00573/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 41006 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 11.11.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 41006)

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

1. Preveure la possibilitat d’instal·lar en el futur escales mecàniques de baixada a
les dues estacions dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sabadell (Plaça
Major i Gràcia - Can Feu).

Proposta de resolució sobre els concursos per a adjudicar el
transport sanitari
250-00589/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 40995 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 11.11.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 40995)

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

1. Els informes tècnics de valoració de les ofertes presentades, realitzats pel CatSalut, que acompanyen la resolució d’adjudicació.

Proposta de resolució sobre les condicions del transport sanitari
250-00590/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 40996 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 11.11.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 40996)

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

1. Realitzar un informe que analitzi els trasllats del transport sanitari no urgent,
per cadascun dels lots de contractació de transport sanitari de Catalunya.

3.10.25. Propostes de resolució
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Verificar que els plecs del concurs de Transport Sanitari inclouen que les empreses adjudicatàries estan obligades a complir amb les condicions higièniques i
preventives per evitar contagis com qualsevol empresa del sector sanitari.
Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 3

3. Vetllar pel compliment de les mesures de prevenció i salut laboral de totes les
empreses concessionàries de transport sanitari a Catalunya, amb especial atenció a
tot allò relatiu a la qualitat, mesures d’higiene/neteja i reposició dels uniformes del
personal del transport sanitari, per tal d’evitar transmetre els patògens i infeccions
amb els que puguin estar en contacte.
Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De supressió del punt 4

4. Encarregar un informe a tècnincs d’inspecció laboral en de les condicions laborals dels treballadors de totes les empreses concessionàries de transport sanitari
de Catalunya, en particular, pel que fa a càrregues de treball, temps de descans i
condicions de contractació.

Proposta de resolució sobre les agressions i les coaccions a
professionals sanitaris
250-00591/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 40997 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 11.11.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 40997)

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

1. Estudiar la creació d’un registre central d’agressions i/o coaccions al personal
sanitari sota gestió del Departament de Salut, d’obligada comunicació i adhesió per
a tots els centres sanitaris de Catalunya amb independència de la seva titularitat,
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.
Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Considerar la conveniència d’elaborar un protocol de comunicació de les
agressions i/o coaccions al personal sanitari i donar difusió del mateix a tots els
professionals i centres sanitaris de Catalunya.
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Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 3

3. Considerar la conveniència d’elaborar un protocol de consens per a prevenir
les agressions als professionals sanitaris, amb especial atenció en els casos de detinguts i en els serveis d’urgències.
Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació del punt 4

4. Considerar la conveniència d’establir a totes les consultes dels centres sanitaris públics o concertats, mecanismes d’alarma suficients que ofereixin seguretat als
treballadors i agilitat en les respostes.

Proposta de resolució sobre l’augment del nombre de places en
residències per a la gent gran a Aran
250-00596/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 40908).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.11.2016 al 16.11.2016).
Finiment del termini: 17.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 41693).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre un pacte nacional per a l’educació
250-00597/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 40910).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.11.2016 al 16.11.2016).
Finiment del termini: 17.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 41694).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.11.2016; 12:00 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la dotació d’un equipament residencial i
centre de dia a Ripollet
250-00598/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 40909; 40964).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.11.2016 al 16.11.2016).
Finiment del termini: 17.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 41623).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 41695; 41912).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 21.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’ocupació dels habitatges de protecció
oficial de la Torre del Cogoll, de Mataró
250-00599/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 40911; 40965).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.11.2016 al 16.11.2016).
Finiment del termini: 17.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 41624).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 41696; 41913).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 21.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la dotació del dispensari mèdic de
Bellaterra amb personal sanitari
250-00600/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 40912; 40966).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.11.2016 al 16.11.2016).
Finiment del termini: 17.11.2016; 12:00 h.
3.10.25. Propostes de resolució
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PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 41625).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 41697; 41914).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 21.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les esterilitzacions forçades al Perú
250-00601/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 40913; 40967).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.11.2016 al 16.11.2016).
Finiment del termini: 17.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 41626).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 41698; 41915).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 21.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre protecció internacional
250-00602/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 40914; 40968).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.11.2016 al 16.11.2016).
Finiment del termini: 17.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 41628).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 41699; 41916).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 21.11.2016; 12:00 h.
3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la millora de la Sala Conjunta de
Comandament de la Guàrdia Urbana i la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra de Barcelona
250-00603/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 40915; 40969).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.11.2016 al 16.11.2016).
Finiment del termini: 17.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 41627).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 41700; 41917).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 21.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la recuperació de l’estació de Sant
Quirze del Vallès com a inici de la línia S55 dels Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya en determinades franges horàries
250-00604/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 40916; 40970).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.11.2016 al 16.11.2016).
Finiment del termini: 17.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 41629).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 41701; 41918).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 21.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Ponent de Tarragona
250-00605/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 40917).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.11.2016 al 16.11.2016).
Finiment del termini: 17.11.2016; 12:00 h.
3.10.25. Propostes de resolució
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PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 41702).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Torreforta, de Tarragona
250-00606/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 40918).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.11.2016 al 16.11.2016).
Finiment del termini: 17.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 41703).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola L’Arrabassada, de Tarragona
250-00607/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 40921).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.11.2016 al 16.11.2016).
Finiment del termini: 17.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 41704).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària al barri dels
Mangraners de Lleida
250-00608/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 40919).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.11.2016 al 16.11.2016).
Finiment del termini: 17.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 41705).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.11.2016; 12:00 h.
3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la plantilla de treballadors de l’Institut
Català de la Salut
250-00609/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 40920).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.11.2016 al 16.11.2016).
Finiment del termini: 17.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 41706).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre una universitat catalana de talent i
oportunitats
250-00610/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 40922).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.11.2016 al 16.11.2016).
Finiment del termini: 17.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 41707).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els drets dels treballadors i la
sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que equipara
l’acomiadament de treballadors temporals i fixos
250-00611/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 40923).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.11.2016 al 16.11.2016).
Finiment del termini: 17.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 41708).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.11.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la reactivació dels mecanismes
bilaterals de relació entre l’Estat i la Generalitat
250-00612/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 40924; 40971).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.11.2016 al 16.11.2016).
Finiment del termini: 17.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 41630).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 41727; 41919).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 21.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la represa del desplegament estatutari
i la recuperació dels aspectes de l’Estatut afectats per la Sentència
del Tribunal Constitucional 31/2010
250-00613/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 40925; 40972).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.11.2016 al 16.11.2016).
Finiment del termini: 17.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 41631).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 41728; 41920).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 21.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la defensa del marc competencial de la
Generalitat
250-00614/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 40926; 40973).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.11.2016 al 16.11.2016).
Finiment del termini: 17.11.2016; 12:00 h.
3.10.25. Propostes de resolució
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PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 41632).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 41729; 41921).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 21.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la igualtat i la conciliació de la vida
laboral i la personal
250-00615/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 40927).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.11.2016 al 16.11.2016).
Finiment del termini: 17.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 41730).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la creació de l’Autoritat Territorial de
Mobilitat a les Terres de l’Ebre - Priorat
250-00616/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 40928; 40974).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.11.2016 al 16.11.2016).
Finiment del termini: 17.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 41633).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 41731; 41922).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 21.11.2016; 12:00 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre l’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça
250-00617/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 40929; 40975).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.11.2016 al 16.11.2016).
Finiment del termini: 17.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 41634).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 41732; 41923).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 21.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de la residència i centre
de dia del barri de Sant Pere Nord, a Terrassa
250-00618/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 40930; 40976).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.11.2016 al 16.11.2016).
Finiment del termini: 17.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 41635).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 41734; 41924).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 21.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els vehicles elèctrics
250-00619/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 40931).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.11.2016 al 16.11.2016).
Finiment del termini: 17.11.2016; 12:00 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 41733).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els vehicles elèctrics lleugers
250-00620/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 40932).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.11.2016 al 16.11.2016).
Finiment del termini: 17.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 41735).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’exempció de l’acreditació del
coneixement del català
250-00621/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 40933; 40977).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.11.2016 al 16.11.2016).
Finiment del termini: 17.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 41636).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 41736; 41925).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 21.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la recuperació dels drets dels
treballadors públics
250-00622/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 40934).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.11.2016 al 16.11.2016).
Finiment del termini: 17.11.2016; 12:00 h.
3.10.25. Propostes de resolució
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PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 41737).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement del plurilingüisme a
l’Estat espanyol
250-00623/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 40935; 40978).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.11.2016 al 16.11.2016).
Finiment del termini: 17.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 41637).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 41738; 41926).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 21.11.2016; 12:00 h.

3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre polítiques
agràries, ramaderes i forestals
302-00084/11
PRESENTACIÓ: GP CSP
Reg. 41741, 41945 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre polítiques agràries, ramaderes i forestals (tram. 300-00095/11).
Moció

1. Sobre el pressupost del DARPA
a) Augmentar el pressupost del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació perquè suposi un 1,6 % del total del Pressupost de la Generalitat, tal i
com tenen altres comunitats autònomes de l’Estat i països veïns de la Unió Europea.
b) Incloure en la Llei de Pressupostos de 2017, una deducció autonòmica de
l’IRPF relacionada amb les mesures d’agroambient i clima i d’agricultura ecològica,
la de benestar animal en ramaderia ecològica, la d’inversions no productives en xar3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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xa natura 2000 i zones de muntanya i la de compensació de les zones amb limitacions naturals i altres limitacions específiques, així com, per a les indemnitzacions
per limitacions a l’activitat agrícola i ramadera en Xarxa natura 2000. Deducció que
només tindrà en compte, amb l’objecte d’excloure la possibilitat de doble finançament, la part no compensada dels costos addicionals i les pèrdues d’ingressos com
a conseqüència de les obligacions, compromisos o limitacions específiques reflectides i justificades en el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya i el de les
pràctiques contemplades en l’article 43 del Reglament (UE) 1307/2013.
c) Incloure en la Llei de Mesures Fiscals i Financeres del 2017 o mitjançant altres instruments, mesures fiscals i econòmiques per promoure els acords de custodia del territori a totes les associacions del tercer sector, amb finques agropecuàries
i forestals.
d) Avançar en les mesures socioeconòmiques pertinents per tal que altres sectors
usuaris del bosc, dels espais forestals, com el turístic o l’immobiliari, es coresponsabilitzin financerament en el manteniment de l’espai i la millora de les condicions
de vida dels qui en tenen la cura i custòdia.
2. Sobre el Programa de Desenvolupament Rural
a) Respectar i complir les prioritats, que es van establir en el Programa de
Desenvolupament Rural període 2014-2020, tant en la programació com en l’execució anual a Catalunya següents:
2.a.1) Primera instal·lació de joves agricultors (operació 06.01.01).
2.a.2) Millora de la competitivitat de les explotacions agràries (operació 04.01.01).
2.a.3) Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries (operació 04.01.02).
2.a.4) Diversificació agrària (operació 06.04.01).
2.a.5) Pagaments a zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques (mesura 13).
2.a.6) Agroambient i clima (mesura 10).
2.a.7) Agricultura ecològica (mesura 11).
b) Presentar a la Comissió Europea, d’acord amb el procediment establert al reglament del l Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural (FEADER), en la
primera ocasió que sigui possible, la modificació del Programa de Desenvolupament
Rural de Catalunya 2014-2020 per adaptar-lo a les prioritats establertes.
3. Sobre la protecció i usos dels sols/espais agraris
Presentar abans del juliol de 2017 un projecte de llei de protecció i usos del sol/
espais agraris, que estableixi la definició jurídica del terme sol/espai agrari, que determini les finalitats d’ordenació d’aquests espais, per tal de poder-los preservar, ordenar i gestionar, i que doti el sistema dels recursos econòmics i humans necessaris,
tal i com recollia la Resolució 671/VIII sobre el Món agrari de 14 d’abril de 2010,
a) Garantir l’existència d’una quantitat suficient de sòl agrícola de qualitat i, en
conseqüència, racionalitzar l’ocupació del sòl per a altres usos, com ara l’ús industrial o per a infraestructures.
b) Definir i aprovar els instruments d’intervenció en el territori més idonis per
a protegir els espais d’interès agrari davant d’altres usos del sòl, amb la finalitat de
garantir l’equilibri entre els usos agraris i els altres usos del territori, i aconseguir
d’aquesta manera que l’impacte de les infraestructures i del sòl urbà, industrial i logístic sigui el menor possible en els espais d’alt valor agrari.
c) Incloure un estudi d’impacte agrari en tots els projectes de transformació de
sòl no urbanitzable en sòl urbanitzable i/o urbà i en tots els projectes d’infraestructures de comunicació, regadius o de qualsevol tipus.
d) Promoure i executar actuacions d’atenuació de l’impacte agrari de les infraestructures.
e) Garantir que l’Institut Català del Sòl tingui en compte en les seves actuacions
la necessitat de preservar el manteniment de sòl per a usos agraris.
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f) Desenvolupar, en el marc del Pla territorial general de Catalunya, el Pla territorial sectorial agrari.
4. Sobre l’accés a la terra
a) Presentar abans de juliol de 2017 una proposta d’implementació d’un model
català de Banc/Fons de Terres Agroecològic, amb l’objectiu primordial d’afavorir
l’accés a la terra de nous pagesos i pageses que han assumit la multifuncionalitat de
l’activitat agrària: amb vectors de producció i de conservació. Aquest Banc/Fons de
Terres ha d’estar obert a la nova diversitat d’actors que incideixen en el món rural i,
en concret, ha de preveure la participació del tercer sector com una de les opcions
d’intervenció a favor d’un accés a la terra sota fórmules de custòdia agrària.
b) Establir un pla de suport a l’accés a la terra per part de joves d’origen urbà
que contempli mesures en els àmbits de la formació ambiental, de les fórmules de
tinença de la terra: Cessió, parceria, masoveria, custòdia del territori, i de l’estímul
als mercats locals i a la venda de proximitat.
c) Afavorir l’accés a la terra per a qui no ve de tradició pagesa. Analitzar i implementar un Pla Pilot basat en el model francès de Banc de Terres (SAFER) i les
accions col·lectives de les organitzacions pageses d’aquell país, com per exemples
les «Associations de Fonciers».
5. Sobre el Canvi de model per garantir la seguretat i la sobirania alimentària
a) Desenvolupar com a projecte de govern la idea i plasmació de la sobirania alimentària del nostre país a través de produccions ecològiques i/o de base tradicional;
de qualitat i afavorint al màxim el comerç de proximitat i el consum del producte
local.
b) Incentivar les produccions petites, familiars, que acompleixen tot el cicle productiu i que alhora intenten aplicar un comerç de proximitat, i una venda directa
entre persones productores i consumidores.
c) Adaptar els requeriments i normatives de la creació d’indústria alimentaria a
les petites indústries agroalimentàries o obradors artesanals per facilitar la seva implantació, establint criteris entorn el què és una producció artesana.
d) Permetre la venda directa des de l’establiment del productor, seguint les
exempcions que es practiquen tant a Itàlia com a França.
e) Introduir figures de fiscalitat ambiental, que incideixen directament sobre
l’augment de la renda agrària, mitjançant sistemes de deduccions i exempcions per
a les explotacions agrícoles i ramaderes que fan serveis ambientals i de conservació
del medi i la biodiversitat.
f) Complir la Resolució 739/X sobre el mon agrari, en referència a la creació
d’una subcomissió d’estudi dels transgènics, en el marc de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació, amb la participació de tots els sectors implicats
per poder establir una Reglamentació o prohibició dels mateixos.
g) Oferir assessorament tècnic perquè es substitueixi la utilització del glifosat
per altres mètodes no contaminants, que no danyin la salut ni el medi ambient, incloent mètodes mecànics, tèrmics, o alternatius a la química que s’apliquen en la
majoria dels països de la Unió Europea per a la gestió de les herbes adventícies.
6. Sobre el model ramader i la gestió de les dejeccions
a) Instar al Govern de l’Estat a retirar l’Ordre Ministerial IET/1045/2014 de paràmetres retributius, tot elaborant un disseny de retribució a les plantes de tractament
de purins que garanteixi la supervivència de les plantes imprescindibles pel tractament dels purins garantint l’adaptació del sector ramader i la reconversió a plantes
de biogàs, que són més eficaces en la reducció d’emissions i en la internalització
dels costos.
b) Presentar durant el primer període de sessions del 2017 un pla de treball per
cercar les millors a mitjà i llarg termini amb tots els actors implicats per avançar en
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un canvi profund del model ramader que passi pel foment de la ramaderia extensiva
i de la producció ecològica de qualitat, i per un pla gradual de reducció de la cabana
porcina, especialment la dedicada exclusivament a l’engreix, així com la millora de
les pràctiques alimentàries amb la finalitat de reduir els residus generats pel sector i
l’evident impacte en les emissions i la contaminació dels aqüífers i de l’entorn.
c) Garantir que les possibles solucions tecnològiques que es puguin desenvolupar
a curt termini per resoldre el problema de la gestió de les dejeccions ramaderes i en
concret dels purins, no doni peu a augmentar la cabana porcina d’engreix, vetllant
perquè el sector pugui fer el cicle complert què deixa més valor afegit i no té un cost
tant alt amb externalitzacions ambientals.
d) Garantir que es porten a terme els controls necessaris per evitar els incompliments en la legislació que regula la gestió dels purins i, en concret, vetllar perquè no
s’apliquin als caps més purins dels permesos ni s’aboquin a rius i rieres. Dotar les
administracions competents dels recursos necessaris per exercir aquests controls.
e) Presentar, abans de juliol de 2017, un pla d’actuació pel tractament i gestió dels
purins per tal d’evitar problemes econòmics i de contaminació i fer-lo públic a la
pàgina web del DARPA que inclogui:
e.1) Racionalització de la cabana porcina a Catalunya, redistribució de granges
per territori i limitació de cabana per granja (màxim de 2000 porcs).
e.2) Mesures de prevenció: qualitat del pinso, reducció del volum de purí i canvi
en les dietes de la cabana porcina.
e.3) Mesures de compensació per emprenedors de granges de porc ecològic.
e.4) Mesures de compensació per emprenedors agrícoles que produeixin farratge
ecològic.
7. Sobre l’ús eficient de l’aigua i la planificació dels regadius
a) Realitzar, en el termini d’un any, una auditoria economicofinancera (com recomana l’informe del CADS) de caràcter independent i participatiu que avaluï els
costos que ha suposat la gestió de Regsega des de l’any 2003 a l’any 2016 del projecte de regadiu del Canal Segarra-Garrigues.
b) Revisar els projectes en fase d’execució i redimensionament de l’obra i potenciar la col·laboració amb corporacions d’usuaris locals i empreses de la zona afectada, reduint també els costos energètics amb l’ús d’energies renovables.
c) Garantir que abans de continuar amb l’obra nova del Segarra Garrigues cal
consolidar el que ja està instal·lat, per exemple la modernització dels sistema de reg
del Canal d’Urgell que ara mateix resulta inviable econòmicament tot evitant que
sigui Endesa la que controli els embassaments.
d) Garantir l’accés a l’aigua a través d’un preu assequible i segons hectàrea per a
les petites explotacions familiars les quals amb l’actual preu es veuen en la impossibilitat de competir amb les grans corporacions agroindustrials que fomenten l’especulació del sòl agrari del CSG.
e) Fomentar només les concentracions parcel·làries que no suposen una afectació
per a la biodiversitat i la pèrdua d’hàbitats, o que causin un increment de les plagues
en els cultius, disminuint la qualitat de l’aigua i l’augment de la salinitat al tram baix
del riu Ebre.
f) Revisar el pla de finançament a 20 anys amb un tipus d’interès anual equivalent a l’euríbor més un diferencial que no s’ha actualitzat malgrat els canvis en l’execució del contracte així com en els nous valors de l’euríbor.
8. Sobre el foment de la gestió forestal sostenible i la valorització dels productes
forestals
a) Valoritzar i fomentar un mercat de la fusta i derivats gradual que inclogui des
de la fusta de qualitat per productes artístics, mobles, construcció d’alt valor afegit;
un altre graó de menys exigència però amb possibilitats d’arribar a sectors mes ex-
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tensos; un altre segment inferior de contraxapats, aglomerats i retalls per parquets i
revestiments i en darrer lloc la biomassa.
b) Fomentar la ramaderia extensiva i les pastures de sotabosc (branques, fulles,
bardisses i altres elements) com un mitjà més de gestió forestal i d’avenç cap a un
model ramader més sostenible.
c) Limitar la utilització de la biomassa forestal, a la producció de calor, atenent
criteris d’eficiència energètica i en conseqüència, només instal·lar calderes on es pugui garantir un subministrament local i sostenible de biomassa al llarg del temps,
considerant en la implantació de les instal·lacions l’energia consumida per a la seva
obtenció i el conseqüent CO2 emès al llarg de tota la cadena des de la seva obtenció
fins al seu consum final.
d) Revisar les compatibilitats què proposen les Directrius de compatibilitat dels
usos dels terrenys forestals del Pla General de Política Forestal de Catalunya 20142024 a partit de la legislació sobre la conservació i gestió del medi natural, i especialment els aprofitaments fusters i no fusters, la caça i la pesca,l ‘accés motoritzat
generalitzat en boscos madurs i singulars, espais naturals protegits, boscos de ribera
i espais d’interès connector.
e) Establir la col·laboració mitjançant els acords organitzatius i econòmics necessaris entre el DARPA, responsable de la gestió forestal i el Departament de Territori
i Sostenibilitat, responsable dels espais naturals protegits, per garantir la correcta
gestió forestals dels boscos dins dels mateixos.
9. Sobre la lluita contra el cargol poma
a) Reconèixer la magnitud, abast i conseqüències devastadores per al sector arrossaire en particular i per a l’ecosistema del Delta de l’Ebre de la plaga del cargol
poma, revisant i avaluant les mesures realitzades en els darrers 10 anys per esbrinar
les causes per les que no s’ha aconseguit eradicar la plaga.
b) Presentar un Pla d’erradicació de la plaga per a l’hemidelta esquerra a 5 anys
amb el pressupost suficient plurianual i que combini les diferents mesures que s’han
demostrat efectives: sectorització real i efectiva, combinació guarets, tractaments
saponines, inundació aigua de mar i descontaminació desguassos, neteja i ús exclusiu de maquinària per zones.
c) Posar els mecanismes necessaris per a eradicar les 80 ha afectades a l’hemidelta dret, prioritzant controls efectius de les mesures de prevenció i la vigilància per
evitar que s’escampi la plaga.
10. Sobre la protecció i el benestar animal
a) Desenvolupar nous mecanismes de control efectiu sobre els gossos de caça que
augmentin els requeriments actuals per a la concessió de permisos.
b) Crear un cens de gossos de caça, en el qual cada caçador o grup de caçadors
haurà d’inscriure els gossos i donar compte de les incidències que es produeixen,
accidents durant el desenvolupament de l’activitat, malalties, fins la seva defunció
per mort natural o certificada per veterinari.
c) Instar el Govern de l’estat a modificar el RD 137/1993 pel qual s’aprova el Reglament d’armes per tal que les denúncies i antecedents per maltractament animal
siguin motiu per a la no concessió del permís i/o renovació de la llicència d’armes
11. Sobre el Cos d’Agents Rurals
a) Preveure la provisió dels llocs de comandament vacants del CAR del Priorat,
el Baix Camp, la Ribera d’Ebre, el Baix Ebre i l’Àrea Regional del Pirineu que van
quedar vacants pel compliment de la Resolució de data 6 d’abril de 2016, de l’expedient de revisió d’ofici per a la declaració de nul·litat de diversos nomenaments
de lloc de comandament del Cos d’Agents Rurals en execució de la Sentència de
la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC recurs contenciós núm. 1004/2008 i
va comportar el cessament de vuit caps d’àrea bàsica i d’un cap d’àrea regional. La
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manca d’aquests quadres suposa una minva en la qualitat del servei que es presta,
i una menor capacitat d’organització, coordinació i comunicació de les funcions i
tasques del Cos.
b) Establir durant els propers mesos, un protocol de coordinació entre el Cos de
Bombers i el Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, que garanteixi que
en els rescats i operatius de recerca i altres emergències en el medi natural, sempre
que sigui necessari es compti amb els recursos humans i tècnics i el coneixement
del territori que tenen els Agents Rurals. Així mateix, que millorin els procediments
interns del Cos per tal que la resposta davant d’aquestes demandes, sigui la millor
possible, homogènia arreu del territori i perdurable en el temps.
c) Garantir que en el pressupost de 2017, es pressuposten les 518 places que ja
ho estaven en el darrer pressupost aprovat, tot i que actualment només s’han cobert
unes 490 places i que s’estableixen els criteris de contractació en l’òrgan pertinent per
poder contractar el personal interí que les cobreixi fins que s’ocupin definitivament.
Palau del Parlament, 14 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les places
residencials i de centre de dia
302-00085/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 41745 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre
les places residencials i de centre de dia (tram. 300-00094/11).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Garantir, d’acord amb la Llei de l’Estat 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i
la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials, a data 31 de gener de 2018, l’accés a les prestacions econòmiques vinculades al servei d’atenció residencial (PEVS)
segons els criteris de l’Ordre ASC/443/2007 que determinen l’import de les prestacions econòmiques del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència
(SAAD), per tal de recuperar la seva universalitat i els terminis de gestió previstos
a la Llei.
2. Establir, en el Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’any
2017, la partida pressupostària suficient per recuperar la universalitat de les Prestacions Vinculades a Residència.
3. Aplicar de manera efectiva, en un termini de tres mesos, els programes individuals d’atenció (PIA) de residència i centre de dia per a persones amb grau de
dependència II i III que tenen adjudicades places de residència o centre de dia públiques, així com per aquelles persones que tenen reconegudes prestacions vinculades
a residència.
4. Dur a terme, en el termini de tres mesos, un estudi del sistema de revisions i
qualificacions de grau de dependència, que redueixi el temps d’espera de les revisions i que estableixi criteris més transparents i justificats si es produeix una modificació del grau de dependència.
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5. Establir, dins les competències del Govern, en els propers tres mesos, un sistema més àgil i transparent per a la tramitació administrativa dels expedients de dependència, que permeti que qui té dret a una prestació sàpiga el termini en el qual
començarà a rebre-la.
6. Establir, abans de finals de 2016, una programació per a l’ocupació de les places de residència i centre de dia públiques i concertades que hi ha actualment, tant
sigui en forma de concert, col·laboració o prestació vinculada, de manera que:
a) Redueixi a la meitat la llista d’espera actual de cadascuna de les residències de
Catalunya, d’acord amb les entitats representatives del sector.
b) La programació d’ocupació de noves places haurà d’establir quins municipis
seran prioritaris, sempre en col·laboració amb els ajuntaments o consells comarcals.
c) Tingui en compte criteris demogràfics, de llista d’espera, de manca de serveis
residencials i centre de dia al territori i de compromisos anteriors presos pel Govern
de la Generalitat.
d) Es prioritzi l’ocupació de les places de residència i centre de dia públiques. En
segon lloc, les places concertades, i prioritzant el sistema de prestacions vinculades
a residència abans que la col·laboració de places privades.
7. Elaborar un Pla d’Inversions Específic per a la construcció de noves residències i centre de dia públics, així com dotar els equipaments ja construïts que actualment romanen tancats.
8. Publicar, en el termini de tres mesos, mitjançant el web del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, el temps d’espera orientatiu previst per a accedir
a les places de residència i centre de dia, desglossat per cadascun dels centres i el
territori al qual pertanyen, i, per la mateixa via, publicar trimestralment les dades
sobre revaloracions dels programes individuals d’atenció (PIA), tant de sol·licituds
de revisió de demandes com del canvi de grau de dependència resultant.
9. Reunir-se, en el termini de dos mesos, amb tots els responsables dels ajuntaments de Catalunya que disposen d’equipaments de residència i centre de dia tancats
i/o projectats, i també amb aquells que sol·liciten una ampliació de les places actuals.
10. Donar compliment als acords presos pel Parlament a la Moció 46/XI del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques per a la gent gran.
Palau del Parlament, 11 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació
d’equipaments sanitaris
302-00086/11
PRESENTACIÓ: GP PPC
Reg. 41747 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a
la Interpel·lació al Govern sobre la planificació d’equipaments sanitaris (tram. 30000093/11).
Moció

1. El Parlament de Catalunya, amb l’objectiu principal d’oferir un servei públic
de salut de qualitat, insta el Govern de la Generalitat a:
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a) Prioritzar la utilització dels recursos sanitaris públics, dotant-los dels recursos
necessaris que permetin garantir una atenció sanitària de qualitat.
b) Evitar assumir nous serveis des de la xarxa pública si no se’n pot garantir la
prestació amb la qualitat necessària.
c) Mantenir la provisió de serveis sanitaris per part de tercers amb l’objectiu de
garantir la prestació pública de serveis amb els nivells de qualitat necessaris, incloent el termini de prestació.
2. El Parlament de Catalunya, donat que el conseller de Salut afirma que és possible aplicar estalvis i eficiències en el marc del Departament que permetrien finançar l’adquisició de l’Hospital General de Catalunya, insta el Govern de la Generalitat a:
a) Aplicar, en el Departament de Salut, tots aquells estalvis i eficiències que siguin possibles i que no malmetin el servei que es presta a la ciutadania.
b) Prioritzar els recursos addicionals de que disposi el Departament de Salut a
dotar de recursos humans i materials la xarxa hospitalària de servei públic.
3. El Parlament de Catalunya, en relació al propòsit de resoldre el contracte de
provisió de serveis sanitaris amb l’Hospital General de Catalunya, insta el Govern
de la Generalitat aportar a la Comissió de Salut de la Cambra:
a) Els estudis i informes que justifiquen la viabilitat econòmica de prescindir dels
serveis del proveïdor.
b) El pla social previst, per evitar cap mena d’impacte sobre els treballadors que
presten un servei públic a l’Hospital General de Catalunya.
c) Els plans previstos per dotar els hospitals del Consorci i de la Mútua de Terrassa dels recursos, tant humans com materials, que els permeti absorbir la demanda
avui derivada a l’Hospital General de Catalunya.
d) Els estudis que justifiquen que aquest canvi de proveïdor de serveis sanitaris,
almenys no afectarà negativament el servei públic que venen rebent els pacients tant
del Consorci i Mútua de Terrassa, com de l’Hospital General de Catalunya.
4. El Parlament de Catalunya, en relació a l’oferta d’adquisició de l’Hospital General de Catalunya feta pública pel conseller de Salut, insta el Govern de la Generalitat a presentar davant la Comissió de Salut:
a) Els estudis i informes sobre els que es basa la oferta d’adquisició presentada.
b) Els estudis i informes que avalen que la operativa i especialment, el personal,
que se’n desprendria de l’adquisició de l’Hospital seria assumible pel Departament
de Salut.
c) La oferta presentada a la propietat de l’Hospital.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a sotmetre, qualsevol modificació rellevant de la planificació sanitària del Vallès Occident Est i
Oest, a consideració prèvia dels ajuntaments dels municipis quina població en pugui resultar afectada, donat que l’actual proposta de substitució ha estat adoptada al
marge dels ajuntaments de la comarca.
Palau del Parlament, 14 de novembre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt,
GP PPC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació juvenil
302-00087/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 41748 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament
del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern
sobre l’ocupació juvenil (tram. 300-00096/11).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Respecte del Programa de Garantia Juvenil:
a) Elaborar una campanya de difusió exhaustiva del Programa de Garantia Juvenil en col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, els agents socials i les
entitats locals, per tal que el Programa arribi a més joves i aquests en coneguin els
avantatges, requisits i procediments d’inscripció.
b) Augmentar la Xarxa d’Impulsors de la Garantia Juvenil per informar i acompanyar els joves en el procés d’inscripció.
c) Dur a terme, a través de la Xarxa d’Impulsors de la Garantia Juvenil, una
estratègia d’acostament i diàleg amb les empreses i els sectors emergents, per tal
d’identificar les seves necessitats i adaptar els diferents programes que integren la
Garantia Juvenil.
d) Reorientar el programes existents i elaborar programes nous en funció dels resultats derivats d’aquest diàleg amb les empreses i els sectors productius per ajustar
més l’oferta i la demanda.
e) Instar el Govern d’Espanya per tal que elimini el sistema de registre diferenciat i que aquest passi a ser un registre únic, de tal manera que qualsevol jove que
s’inscrigui com a demandant de feina i que compleixi els requisits resulti automàticament inscrit també en el Programa de Garantia Juvenil.
f) Coordinar-se amb el Govern d’Espanya amb l’objectiu de flexibilitzar els requisits necessaris per ser beneficiari de la Garantia Juvenil i eliminar els obstacles
actuals, sempre d’acord amb la normativa europea que regeix el Programa de Garantia Juvenil.
2. Respecte de la formació:
a) Incloure en el darrer curs de l’Ensenyament Secundari Obligatori una matèria
específica dirigida a orientar als alumnes en relació amb els itineraris postobligatoris existents.
El contingut d’aquesta matèria s’haurà de coordinar amb els diferents agents que
envolten l’entorn del jove i el mercat laboral, com ara la comunitat educativa, les empreses, les cambres de comerç, les associacions empresarials, els serveis d’ocupació
i les entitats locals, entre d’altres.
En aquesta matèria, els joves rebran ajuda i suport per, com a mínim:
– Conèixer el mercat laboral actual, tant d’Espanya com de la resta de països
del nostre entorn, així com també dels mercats emergents que es preveu que puguin
anar sorgint en els propers anys.
– Identificar les seves pròpies habilitats i la seva possible correlació amb els
itineraris de formació existents.
– Conèixer de primera mà els àmbits amb més demanda de professionals mitjançant un cicle de conferències d’experts del sector.
b) Dur a terme una campanya de promoció de la Formació Professional Dual per
tal d’involucrar-hi més empreses, així com també realitzar una campanya informati-
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va adreçada a les famílies per tal que coneguin els avantatges que ofereix i els bons
resultats obtinguts en altres països d’Europa.
3. Proporcionar assessorament específic, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya, a aquells joves amb projectes d’autoocupació.
4. Aprovar abans de la finalització de 2016 el calendari definitiu d’implantació de
la Finestreta Única Empresarial.
5. Enfortir l’actuació de la Inspecció de Treball per tal de vetllar per les condicions laborals dels joves i evitar que se’n faci un mal ús de les modalitats contractuals utilitzades habitualment amb aquest col·lectiu i es creïn relacions laborals precàries, així com també incrementar les actuacions dirigides al control dels convenis
de pràctiques a fi d’evitar relacions laborals encobertes.
Palau del Parlament, 14 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transparència
del Govern
302-00088/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 41749 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament

Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la transparència del Govern de la Generalitat (tram. 300-00097/11).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
En matèria de transparència de l’acció exterior
1. Informar en seu parlamentària, de forma periòdica i amb la deguda antelació, sobre l’agenda europea i internacional de tots els alts càrrecs del Govern de la
Generalitat, i en particular de l’agenda europea i internacional tant del Conseller
com dels alts càrrecs del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors
i Transparència.
2. Estendre el principis de transparència i agenda oberta establerts en el Codi ètic
de conducta dels alts càrrecs aprovat el juny de 2016 a les actuacions i comunicacions que el Govern manté amb interlocutors europeus i internacionals.
3. Utilitzar els recursos del servei exterior d’Espanya i coordinar tota l’acció exterior del Govern de la Generalitat amb la xarxa diplomàtica i consular d’Espanya
amb lleialtat institucional i conforme al principi fonamental de legalitat, de conformitat amb el que disposa la Constitució, les lleis vigents i la seva jurisdicció, a fi de
guanyar en eficàcia, evitar despeses innecessàries i potenciar la transparència i visibilitat de l’acció exterior catalana.
En matèria de transparència i lluita contra la corrupció
4. Elaborar un projecte de llei integral de lluita contra la corrupció i de protecció
dels denunciants que, entre d’altres, reconegui els següents drets als denunciants de
casos de corrupció a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector
públic:
– a la confidencialitat de les seves denúncies
– a la informació de l’estat de tramitació i resolució de les seves denúncies
– a la indemnitat laboral i personal
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– a l’assessoria legal gratuïta
– a el rescabalament dels danys i perjudicis patrimonials que hagin pogut patir
com a conseqüència dels casos de corrupció o de la realització de les denúncies
– el reconeixement públic en casos de constatació de casos de corrupció.
5. El Parlament de Catalunya reafirma la necessitat d’adoptar un compromís polític de totes les forces polítiques per a acabar amb els indults polítics per corrupció,
segons el qual cap polític o persona que ocupi un càrrec o funció pública a Catalunya no demanarà cap indult davant de sentències fermes per casos de corrupció.
6. En base als compromisos polítics adquirits en el darrer Debat de Política General, prendre totes les mesures administratives i normatives necessàries per
a) Acabar amb la figura de l’aforament polític i eliminar privilegis injustificats
per a alts càrrecs i persones d’especial responsabilitat pública.
b) Lluitar contra les «portes giratòries» i establir mecanismes de prevenció i gestió de les situacions de conflicte d’interès en què puguin incórrer les persones amb
especial responsabilitat pública.
En matèria de transparència de la gestió econòmica
7. Incorporar a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, de forma clara i accessible per a tots els ciutadans i empreses, tota la informació i documentació relativa a l’adjudicació i al seguiment i control dels contractes atorgats per l’Administració de la Generalitat i per tots els ens i empreses que
integren el seu sector públic, incloent tant els contractes públics atorgats com tota
la informació relativa als seus respectius procediments de licitació, amb l’excepció
d’aquelles dades que estiguin estrictament protegides per les normes de confidencialitat i el dret a la protecció de secrets comercials.
8. Presentar en seu parlamentària, en el termini de tres mesos des de l’aprovació
de la present Moció, un informe que inclogui:
a) la recaptació definitiva obtinguda per la venda d’actius reals (edificis i altres) i
per les concessions i altres ingressos patrimonials previstos en els pressupostos de la
Generalitat de Catalunya de 2015, amb un llistat de totes les operacions realitzades
i l’import de cadascuna.
b) la recaptació prevista per la venda d’actius reals (edificis i altres) i per les concessions i altres ingressos patrimonials previstos en els pressupostos prorrogats de
la Generalitat de Catalunya per al 2016, amb un llistat de totes les operacions realitzades i l’import previst de cadascuna.
c) la recaptació prevista per la venda d’actius reals (edificis i altres) i per les concessions i altres ingressos patrimonials previstos en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2017, amb un llistat de totes les operacions previstes i l’import
previst de cadascuna.
Palau del Parlament, 14 de novembre de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’espai català de
comunicació audiovisual
302-00089/11
PRESENTACIÓ: GP CUP-CC
Reg. 41751 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt 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 la següent
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’espai català de comunicació
audiovisual (tram. 300-00098/11).
Moció

1. Insta el Govern de la Generalitat a organitzar un acte públic de reconeixement
cap a totes les persones, col·lectius, entitats i institucions que des de 1983 han lluitat
per a fer arribar les emissions de TV3 més enllà dels límits de la Catalunya estricta.
2. Constata la necessitat d’una major presència dels diferents territoris de parla
catalana en la programació dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. A tal efecte, insta el Govern de la Generalitat a donar suport al Consell
de Govern de la CCMA per tal de:
a. Restablir la corresponsalia de la Catalunya Nord.
b. Establir una desconnexió territorial per a Catalunya Nord, talment com les
que ja existeixen per a les demarcacions de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i
l’Aran.
c. Augmentar la presència de les informacions relatives al País Valencià, les Illes
Balears, Catalunya Nord, la Franja de Ponent, Andorra i l’Alguer.
d. Assumir el compromís, en el proper Mandat-Marc de la CCMA, d’incorporar
més presència de la resta de territoris de parla catalana, amb exemples com els col·
laboradors dels programes d’opinió i d’entreteniment i les notícies i reportatges dels
diferents programes de producció pròpia.
3. Constata la necessitat de reflectir amb més pes la realitat occitana i aranesa en
els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. A tal efecte, insta el
Govern de la Generalitat a donar suport al Consell de Govern de la CCMA per tal
de garantir que els seus canals ofereixen un mínim de 15 hores setmanals de programació radiofònica i televisiva (distintament) en occità per a tot Catalunya, amb
una oferta variada de programació infantil, juvenil, d’entreteniment, d’actualitat i de
notícies, fent especial èmfasi en la programació de continguts divulgatius per explicar la realitat aranesa –i en occità– a Catalunya. A més, caldrà garantir, d’acord amb
l’article 19.1 de la Llei de l’Occità, la col·laboració amb els mitjans de comunicació
en occità de fora de Catalunya.
4. Insta el Govern de la Generalitat a intensificar la coordinació i els compromisos amb el govern del País Valencià per a garantir-hi les emissions de TV3 i Catalunya Ràdio, sense necessitat que quedi subordinat en el temps a la reobertura de la
Radio Televisió Valenciana. A aquest efecte, presentar un calendari concret. Així
mateix, també insta el Govern a trobar-se amb els interlocutors de la societat civil del País Valencià que històricament s’han mobilitzat contra el tancament de les
emissions de TV3 i Catalunya Ràdio i a favor del seu restabliment.
5. Insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions necessàries per tal que les
emissions de TV3 que arriben a les Illes Balears siguin les mateixes que TV3 a Catalunya, i no TV3.cat. Així mateix, en un futur acord per fer arribar TV3 al País Valencià, els continguts també haurien de ser els mateixos que emet TV3 a Catalunya.
6. Insta el Govern de la Generalitat a garantir que a Mallorca es pugui rebre
Catalunya Informació.
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7. Insta el Govern de la Generalitat a garantir que les emissores de ràdio de la
CCMA Catalunya Ràdio arriben a les comarques de Catalunya Nord.
8. Insta el Govern de la Generalitat a adaptar tècnicament el repetidor del Conflent per a que hi arribi la senyal dels canals de televisió de la CCMA.
9. Insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions necessàries per renovar el
conveni amb el Coprincipat d’Andorra per tal de restablir la senyal d’Andorra TV a
les comarques que hi limiten.
10. Insta el Govern de la Generalitat a desenvolupar un projecte de Consell de
l’Espai de Comunicació Audiovisual en Català per tal de poder-lo plantejar a la resta
de governs dels territoris dels Països Catalans amb l’objectiu d’enfortir la coordinació i les estratègies conjuntes de producció i programació de continguts.
Palau del Parlament, 14 de novembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt,
GP CUP-CC
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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 Salut amb el
conseller de Salut sobre la planificació sanitària i els plans de futur al
Vallès Occidental
354-00103/11
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre
diputat del GP SOC (reg. 41373).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 11.11.2016.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el
conseller de Salut sobre la proposta de compra de l’Hospital General
de Catalunya
354-00104/11
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre
diputat del GP SOC (reg. 41374).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 11.11.2016.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Roger Loppacher, president del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió de Control
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
perquè informi sobre els informes del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya amb relació a la pluralitat informativa
356-00046/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Control de
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió 9, tinguda l’11.11.2016, DSPC-C 247.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell
Assessor de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Control de l’Actuació
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè expliqui
l’informe sobre el compliment de la programació de Televisió de
Catalunya i el Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio en la temporada
2014-2015 i la programació dels mitjans de la Corporació per a la
temporada 2015-2016
356-00081/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Control de
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió 9, tinguda l’11.11.2016, DSPC-C 247.

Sol·licitud de compareixença de Jaume Peral, director de Televisió
de Catalunya, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè exposi el
projecte previst per a Televisió de Catalunya
356-00134/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Control de
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió 9, tinguda l’11.11.2016, DSPC-C 247.

Sol·licitud de compareixença de Saül Gordillo, director de Catalunya
Ràdio, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè exposi el projecte de
Catalunya Ràdio
356-00135/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Control de
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió 9, tinguda l’11.11.2016, DSPC-C 247.
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Sol·licitud de compareixença de Roger Loppacher, 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’Informe específic de pluralitat a la televisió i a la
ràdio durant la campanya de les eleccions generals 2016
356-00292/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Control de
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió 9, tinguda l’11.11.2016, DSPC-C 247.

Sol·licitud de compareixença de Saül Gordillo, director de Catalunya
Ràdio, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre les preguntes
que es fan a l’audiència des de diversos programes
356-00357/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Control de
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió 9, tinguda l’11.11.2016, DSPC-C 247.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Agustí i Vergés, director de
l’Agència Catalana de l’Aigua, davant la Comissió de Medi Ambient i
Sostenibilitat perquè presenti el Pla especial d’actuació en situació
d’alerta i eventual sequera
356-00383/11
SOL·LICITUD

Presentació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP (reg. 39834).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 08.11.2016.

Sol·licitud de compareixença del director general de Polítiques
Ambientals i Medi Natural davant la Comissió de Medi Ambient i
Sostenibilitat perquè informi sobre les accions de lluita i eradicació
del caragol poma i altres espècies al·lòctones
356-00384/11
SOL·LICITUD

Presentació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP (reg. 39835).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 08.11.2016.
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Sol·licitud de compareixença de Lluïsa Garcia Esteve, metgessa
psiquiatra i coordinadora del Programa de psiquiatria perinatal de
l’Hospital Clínic de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè
expliqui la importància de la salut mental de les mares durant
l’embaràs i el primer any de vida del nadó
356-00418/11
SOL·LICITUD

Presentació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP (reg. 41048).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 11.11.2016.

4.53.10.

Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de
Salut sobre els objectius estratègics en atenció primària i salut
comunitària
355-00050/11
SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament de Salut (reg. 38942).
Comissió competent: Comissió de Salut.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 20.10.2016.

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

Compareixença en ponència de Juan Muñoz, catedràtic de dret,
amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones
consumidores de cànnabis
353-00184/11
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00077/11).
Acord: Mesa de la Comissió de Salut, 11.11.2016.

Compareixença en ponència de Martín Jelsma, politòleg especialitzat
en polítiques internacionals sobre drogues, amb relació a la
Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de
cànnabis
353-00199/11
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00079/11).
Acord: Mesa de la Comissió de Salut, 11.11.2016.
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Compareixença en ponència de Barbara Brohl, responsable de les
divisions d’impostos i de control del joc, l’alcohol, el tabac i la marihuana
de Colorado (Estats Units d’Amèrica), amb relació a la Proposició de llei
de les associacions de persones consumidores de cànnabis
353-00200/11
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00078/11).
Acord: Mesa de la Comissió de Salut, 11.11.2016.

Compareixença de Roger Loppacher, president del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió de Control de
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a
informar sobre els informes del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
amb relació a la pluralitat informativa
357-00291/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en la sessió 9, tinguda l’11.11.2016, DSPC-C 247.

Compareixença d’una representació del Consell Assessor de Continguts
i de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals per a explicar l’informe sobre el compliment
de la programació de Televisió de Catalunya i el Grup d’Emissores
de Catalunya Ràdio en la temporada 2014-2015 i la programació dels
mitjans de la Corporació per a la temporada 2015-2016
357-00292/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en la sessió 9, tinguda l’11.11.2016, DSPC-C 247.

Compareixença de Jaume Peral, director de Televisió de Catalunya,
davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals per a exposar el projecte previst
per a Televisió de Catalunya
357-00293/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en la sessió 9, tinguda l’11.11.2016, DSPC-C 247.
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda l’11.11.2016, DSPC-C 247.
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Compareixença de Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, davant
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals per a exposar el projecte de Catalunya Ràdio
357-00294/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en la sessió 9, tinguda l’11.11.2016, DSPC-C 247.
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda l’11.11.2016, DSPC-C 247.

Compareixença de Roger Loppacher, president del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió de Control de
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per
a explicar l’Informe específic de pluralitat a la televisió i a la ràdio
durant la campanya de les eleccions generals 2016
357-00295/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en la sessió 9, tinguda l’11.11.2016, DSPC-C 247.

Compareixença de Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, davant
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals per a informar sobre les preguntes que es fan a
l’audiència des de diversos programes
357-00296/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en la sessió 9, tinguda l’11.11.2016, DSPC-C 247.
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda l’11.11.2016, DSPC-C 247.
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Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del
Govern i d’altres òrgans
4.70.

Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de
despatx
4.70.01.

Encàrrec del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat a la
consellera de la Presidència
330-00041/11
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 41572 / Coneixement: 14.11.2016

A la presidenta del Parlament

Benvolguda Presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de la Llei 13/2008, de 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que durant la absència del conseller de Territori i Sostenibilitat, des del dia 12 fins
al dia 14 de novembre de 2016, ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx del seu
Departament la consellera de la Presidència.
Cordialment,
Barcelona, 9 de novembre de 2016
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: El Decret 317/2016, de 9 de novembre, d’encàrrec del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat a la consellera de la Presidència des del dia 12 de
novembre fins al dia 14 de novembre de 2016, ambdós inclosos, és publicat al DOGC
7245, de l’11 de novembre de 2016.
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