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TAU L A D E C O N T I N G U T
3. Tramitacions en curs
3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
3.01.02. Proposicions de llei
Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta
i terapèutics a les dones víctimes de la violència de gènere
202-00043/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

9

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
3.10.25. Propostes de resolució
Proposta de resolució sobre la potenciació del pla d’envelliment actiu
250-00625/11
Esmenes presentades

9

Proposta de resolució sobre el coneixement de la bretxa salarial entre dones i homes en el món laboral
250-00671/11
Esmenes presentades

9

Proposta de resolució sobre les residències i els centres de dia de Santa Coloma
de Gramenet
250-00680/11
Esmenes presentades

10

Proposta de resolució sobre una televisió pública modèlica en matèria de tabac
250-00688/11
Esmenes presentades

10

Proposta de resolució sobre la participació ciutadana i la democratització de la televisió pública
250-00690/11
Esmenes presentades

11

Proposta de resolució sobre la creació d’una xarxa d’unitats de cures pediàtriques
pal·liatives
250-00704/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

11

Proposta de resolució sobre la retirada de les aules prefabricades i la construcció
de l’Institut Jaume Salvador i Pedrol, de Sant Joan Despí
250-00705/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

11

Proposta de resolució sobre la detenció de dirigents de l’oposició a Malàisia
250-00706/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

11

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció als alumnes sords
250-00707/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

12

Proposta de resolució sobre els nadons i infants desapareguts entre els anys 1936
i 1990
250-00708/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

12
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Proposta de resolució sobre l’assignació pressupostària del Consorci Sanitari del
Maresme
250-00709/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

12

Proposta de resolució sobre la recuperació de les funcions originals del Consell
Nacional de la Cultura i de les Arts
250-00710/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

12

Proposta de resolució sobre l’establiment de mesures per a evitar l’homofòbia en
l’esport
250-00711/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

12

Proposta de resolució sobre la participació del sector cooperativista en el debat i
la discussió del 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
250-00712/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

13

Proposta de resolució sobre el desglossament i el detall dels informes d’execució
del pressupost de la Generalitat
250-00713/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

13

Proposta de resolució sobre el control parlamentari de l’execució del pressupost
de la Generalitat
250-00714/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

13

Proposta de resolució sobre les trames de sostracció de nadons amb origen en la
repressió de la dictadura franquista
250-00715/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

13

Proposta de resolució sobre la defensa dels drets de les víctimes de violència masclista en l’àmbit judicial
250-00716/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

13

Proposta de resolució sobre l’obtenció de dades que permetin analitzar la situació
social d’infants i joves
250-00717/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

14

Proposta de resolució sobre l’impuls dels consells d’infants i joves
250-00718/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

14

Proposta de resolució sobre l’actualització de les retribucions dels advocats del torn
d’ofici i assistència al detingut
250-00719/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

14

Proposta de resolució sobre l’objectiu 1 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00720/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

14

Proposta de resolució sobre l’objectiu 2 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00721/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

14

Proposta de resolució sobre l’objectiu 3 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00722/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

15

Proposta de resolució sobre l’objectiu 4 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00723/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

15

Proposta de resolució sobre l’objectiu 5 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00724/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre l’objectiu 6 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00725/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

15

Proposta de resolució sobre l’objectiu 7 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00726/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

15

Proposta de resolució sobre l’objectiu 8 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00727/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

16

Proposta de resolució sobre l’objectiu 9 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00728/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

16

Proposta de resolució sobre l’objectiu 10 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00729/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

16

Proposta de resolució sobre l’objectiu 11 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00730/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

16

Proposta de resolució sobre l’objectiu 12 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00731/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

16

Proposta de resolució sobre l’objectiu 13 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00732/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

17

Proposta de resolució sobre l’objectiu 14 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00733/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

17

Proposta de resolució sobre l’objectiu 15 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00734/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

17

Proposta de resolució sobre l’objectiu 16 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00735/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

17

Proposta de resolució sobre l’objectiu 17 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00736/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

17

Proposta de resolució sobre l’increment del personal destinat al tractament penitenciari
250-00737/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

18

Proposta de resolució sobre la formació específica per als funcionaris i el personal
interí de les presons
250-00738/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

18

Proposta de resolució sobre els atacs informàtics al Sindicat de Mossos d’Esquadra
250-00739/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

18

Proposta de resolució sobre la reobertura de les plantes de tractament de purins
250-00740/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

18

Proposta de resolució sobre els contractes del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació amb Microsoft i Seidor
250-00741/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

18

Proposta de resolució sobre la protecció de la cova del Tabac, de Camarasa
250-00742/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre el seguiment del Pacte per a la infància a Catalunya
250-00743/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

19

Proposta de resolució sobre el trastorn específic del llenguatge
250-00744/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

19

Proposta de resolució sobre la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en temes d’acció exterior
250-00745/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

19

Proposta de resolució sobre les proves educatives homologables
250-00746/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

19

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat al servei de trens de rodalia
250-00747/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

20

Proposta de resolució sobre la commemoració dels trenta-cinc anys de l’Escola Intermunicipal del Penedès
250-00748/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

20

Proposta de resolució sobre l’actualització de la cartera de serveis socials per a
incloure-hi els tractaments de logopèdia
250-00749/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

20

Proposta de resolució sobre el millorament de l’aprenentatge de les matemàtiques
i les ciències
250-00750/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

20

Proposta de resolució sobre el foment de l’ocupabilitat de les persones amb discapacitat
250-00751/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

20

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les relacions entre els governs
de Catalunya i Espanya
302-00097/11
Presentació: GP SOC

21

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la competitivitat de l’empresa
catalana
302-00098/11
Presentació: GP C’s

23

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les retribucions públiques
302-00099/11
Presentació: GP C’s

24

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
302-00100/11
Presentació: GP PPC

25

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els feminismes
302-00101/11
Presentació: GP CUP-CC

26

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el transport públic i la mobilitat sostenible
302-00102/11
Presentació: GP JS

27

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el dret a morir dignament
302-00103/11
Presentació: GP CSP
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4. Informació
4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior
sobre les circumstàncies de la detenció i la posada en llibertat de la persona que
va atropellar un agent de paisà a Rubí el 15 de desembre de 2016
354-00113/11
Sol·licitud i tramitació

30

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació dels
centres de menors tutelats
354-00115/11
Sol·licitud i tramitació

30

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Famílies
Acollidores de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància
i l’adolescència
352-01027/11
Sol·licitud

30

Proposta d’audiència en comissió de Jaume Funes, psicòleg, educador i expert en
infància, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional
setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
352-01028/11
Sol·licitud

31

Proposta d’audiència en comissió de Pepa Arqué, presidenta de la Federació de
Pisos i Projectes Assistits, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la
disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
352-01029/11
Sol·licitud

31

Proposta d’audiència en comissió de Carme Montserrat, professora de la Universitat de Girona i especialista en l’àmbit de la protecció de la infància, amb relació
a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei
14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
352-01030/11
Sol·licitud

31

Proposta d’audiència en comissió d’Anna Suñer Damon, presidenta de la Plataforma
d’Infància de Catalunya - Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb
relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la
Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
352-01031/11
Sol·licitud

31

Proposta d’audiència en comissió del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional
setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
352-01032/11
Sol·licitud

32

Proposta d’audiència en comissió del secretari d’Afers Socials i Famílies amb relació
a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei
14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
352-01033/11
Sol·licitud

32

Proposta d’audiència en comissió d’Isabel Sánchez Robles, diputada d’acció social
de la Diputació Foral de Biscaia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de
la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la
infància i l’adolescència
352-01034/11
Sol·licitud
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Proposta d’audiència en comissió de Guiomar Todó, en representació de Save the
Children, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional
setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
352-01046/11
Sol·licitud

32

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Punt de Referència, amb
relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de
la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
352-01047/11
Sol·licitud

33

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació d’Entitats
amb Projectes i Pisos Assistits amb relació a la Proposició de llei de modificació de
la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la
infància i l’adolescència
352-01048/11
Sol·licitud

33

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Famílies
Monoparentals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de
la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la
infància i l’adolescència
352-01049/11
Sol·licitud

33

Proposta d’audiència en comissió de Quima Oliver i Ricart, en representació de l’UNICEF, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional
setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
352-01050/11
Sol·licitud

33

Proposta d’audiència en comissió d’Àngels Guiteras, en representació de l’Associació Benestar i Desenvolupament, amb relació a la Proposició de llei de modificació
de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats
en la infància i l’adolescència
352-01051/11
Sol·licitud

34

Proposta d’audiència per escrit de l’Institut de Política Familiar amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010,
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
352-01052/11
Sol·licitud

34

Proposta d’audiència en comissió de Lluís Vallès i Casanova, president de la Coordinadora d’Associacions de Famílies Acollidores de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010,
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
352-01053/11
Sol·licitud

34

Proposta d’audiència en comissió de David Rodríguez, en representació de la Confederació General del Treball, amb relació a la Proposició de llei de modificació de
la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la
infància i l’adolescència
352-01058/11
Sol·licitud

34

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Save the Children amb
relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de
la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
352-01059/11
Sol·licitud

35

Sol·licitud de compareixença de Jaume Domingo, president de la Unió de Consells
Esportius de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi
sobre les accions i els objectius de l’entitat per a fomentar l’esport escolar
356-00459/11
Sol·licitud
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Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació
dels centres de menors tutelats
356-00464/11
Sol·licitud

35

Sol·licitud de compareixença de Xavier Montagut, president de la Xarxa de Consum
Solidari, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i
Transparència, perquè informi sobre els treballs fets amb relació al matrimoni forçat
356-00469/11
Sol·licitud

35

Sol·licitud de compareixença d’Aureli Argemí i Roca davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la
Declaració universal dels drets lingüístics
356-00470/11
Sol·licitud

36

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió
d’Interior perquè informi sobre els fets que van tenir lloc a Rubí el 15 de desembre
de 2016 arran d’una detenció
356-00474/11
Sol·licitud

36

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i
d’altres persones
Compareixença en ponència de Daniel Raya Demidoff, president de l’Associació de
Tècnics en Informàtica, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
353-00247/11
Substanciació

36

Compareixença en ponència d’Àngel Bahamontes, president de l’Associació Nacional
de Perits Judicials Informàtics i advocat, amb relació al Projecte de llei de creació
de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
353-00248/11
Substanciació

36

Compareixença en ponència de José Luis Piñar Mañas, titular de la Càtedra Google de Privacitat, Societat i Innovació, amb relació al Projecte de llei de creació de
l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
353-00250/11
Decaïment

37

Compareixença en ponència de Nacho Alamillo Domingo, expert en identitat digital
i signatura electrònica, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de
Ciberseguretat de Catalunya
353-00253/11
Substanciació

37

Compareixença en ponència de Xavier Gatius Garriga, director general del Centre de
Seguretat de la Informació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de creació
de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
353-00254/11
Substanciació
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de
gossos escorta i terapèutics a les dones víctimes de la violència
de gènere
202-00043/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP JS (reg. 47434; 47499).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.01.2017; 12:00 h.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la potenciació del pla d’envelliment actiu
250-00625/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 45653 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 16.01.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 45653)

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

1. Seguir ofertant programes i iniciatives per a la promoció de l’envelliment actiu i la prevenció de la dependència destinats a majors de 65 anys, en un número
proporcionat i suficient d’acord amb la demografia actual i amb l’oferta de places
assistencials existent.

Proposta de resolució sobre el coneixement de la bretxa salarial
entre dones i homes en el món laboral
250-00671/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 46572 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 16.01.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46572)

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

1. A presentar el 2017 un informe sobre l’evolució de la bretxa salarial per raons
de gènere a les empreses catalanes.

3.01.02. Proposicions de llei
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De supressió i addició

2. Recuperar la Direcció General d’Igualtat en el treball dins del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies i incorporar-hi les funcions de l’anterior Direcció
General d’Igualtat en el Treball relatives a promoure la igualtat d’oportunitats de
les dones a l’àmbit laboral.

Proposta de resolució sobre les residències i els centres de dia
de Santa Coloma de Gramenet
250-00680/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 46574 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 16.01.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46574)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició

2. Obrir de manera immediata, tal com s’ha manifestat en reiterades ocasions en
aquest Parlament des del 2014, el Centre de Dia públic per a Gent Gran ja construït a
la residència pública Ramón Berenguer de Santa Coloma de Gramenet. Previ estudi
sobre la re-organització dels espais existents i l’adequació de la residència.

Proposta de resolució sobre una televisió pública modèlica
en matèria de tabac
250-00688/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 46578 / Admissió a tràmit: Mesa de la CCMA, 16.01.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46578)

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

El Parlament de Catalunya insta a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a seguir adoptant totes les mesures necessàries per tal de cursar les instruccions
pertinents als equips de guió i de producció dels mitjans públics catalans, sigui
aquesta producció externa o interna, perquè els programes emesos a les televisions
públiques catalanes no emprin el tabac en cap escena, per tal de contribuir a conscienciar els adolescents a que no iniciïn hàbits tòxics.
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Proposta de resolució sobre la participació ciutadana
i la democratització de la televisió pública
250-00690/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 46579 / Admissió a tràmit: Mesa de la CCMA, 16.01.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46579)

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

2) Continuar aplicant un sistema semblant al Appreciation Index de la BBC, que
combina la valoració quantitativa de l’audiència, amb la valoració qualitativa producte de la valoració ciutadana via registre d’usuaris actius.
Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació

3) Continuar fomentant i incorporant les aportacions dels i les professionals de
la CCMA a l’hora de concretar els criteris de programació per tal d’aprofitar el seu
coneixement.

Proposta de resolució sobre la creació d’una xarxa d’unitats de cures
pediàtriques pal·liatives
250-00704/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47500).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la retirada de les aules prefabricades i la
construcció de l’Institut Jaume Salvador i Pedrol, de Sant Joan Despí
250-00705/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47501).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la detenció de dirigents de l’oposició
a Malàisia
250-00706/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 47458; 47502).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.
3.10.25.
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Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció als alumnes
sords
250-00707/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47503).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els nadons i infants desapareguts
entre els anys 1936 i 1990
250-00708/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 47459).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’assignació pressupostària del Consorci
Sanitari del Maresme
250-00709/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 47460; 47504).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la recuperació de les funcions originals
del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
250-00710/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 47461; 47505).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment de mesures per a evitar
l’homofòbia en l’esport
250-00711/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47506).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la participació del sector cooperativista
en el debat i la discussió del 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
250-00712/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47507).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el desglossament i el detall dels
informes d’execució del pressupost de la Generalitat
250-00713/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47508).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el control parlamentari de l’execució
del pressupost de la Generalitat
250-00714/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47509).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les trames de sostracció de nadons
amb origen en la repressió de la dictadura franquista
250-00715/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 47462; 47510).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la defensa dels drets de les víctimes
de violència masclista en l’àmbit judicial
250-00716/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 47463).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.
3.10.25.
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Proposta de resolució sobre l’obtenció de dades que permetin
analitzar la situació social d’infants i joves
250-00717/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 47464; 47511).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls dels consells d’infants i joves
250-00718/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 47465; 47512).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’actualització de les retribucions
dels advocats del torn d’ofici i assistència al detingut
250-00719/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47513).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 1 de l’Agenda 2030
de les Nacions Unides
250-00720/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47514).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 2 de l’Agenda 2030
de les Nacions Unides
250-00721/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47515).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’objectiu 3 de l’Agenda 2030
de les Nacions Unides
250-00722/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47516).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 4 de l’Agenda 2030
de les Nacions Unides
250-00723/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47517).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 5 de l’Agenda 2030
de les Nacions Unides
250-00724/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47518).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 6 de l’Agenda 2030
de les Nacions Unides
250-00725/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47519).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 7 de l’Agenda 2030
de les Nacions Unides
250-00726/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47520).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’objectiu 8 de l’Agenda 2030
de les Nacions Unides
250-00727/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47521).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 9 de l’Agenda 2030
de les Nacions Unides
250-00728/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47522).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 10 de l’Agenda 2030
de les Nacions Unides
250-00729/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47523).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 11 de l’Agenda 2030
de les Nacions Unides
250-00730/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47524).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 12 de l’Agenda 2030
de les Nacions Unides
250-00731/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47525).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’objectiu 13 de l’Agenda 2030
de les Nacions Unides
250-00732/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47526).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 14 de l’Agenda 2030
de les Nacions Unides
250-00733/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47527).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 15 de l’Agenda 2030
de les Nacions Unides
250-00734/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47528).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 16 de l’Agenda 2030
de les Nacions Unides
250-00735/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47529).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 17 de l’Agenda 2030
de les Nacions Unides
250-00736/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47530).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’increment del personal destinat
al tractament penitenciari
250-00737/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47531).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la formació específica per als
funcionaris i el personal interí de les presons
250-00738/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47532).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els atacs informàtics al Sindicat
de Mossos d’Esquadra
250-00739/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47533).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura de les plantes
de tractament de purins
250-00740/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 47466; 47534).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els contractes del Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació amb Microsoft
i Seidor
250-00741/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47535).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la protecció de la cova del Tabac,
de Camarasa
250-00742/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47536).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el seguiment del Pacte per a la infància
a Catalunya
250-00743/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 47467; 47537).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el trastorn específic del llenguatge
250-00744/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 47468; 47538).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la Comissió Bilateral Generalitat-Estat
en temes d’acció exterior
250-00745/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47539).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les proves educatives homologables
250-00746/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47540).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’accessibilitat al servei de trens
de rodalia
250-00747/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 47469; 47541).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la commemoració dels trenta-cinc anys
de l’Escola Intermunicipal del Penedès
250-00748/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 47470; 47542).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’actualització de la cartera de serveis
socials per a incloure-hi els tractaments de logopèdia
250-00749/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47543).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’aprenentatge
de les matemàtiques i les ciències
250-00750/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47544).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el foment de l’ocupabilitat
de les persones amb discapacitat
250-00751/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47545).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.
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3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les relacions
entre els governs de Catalunya i Espanya
302-00097/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 47192 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt 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 relacions entre els governs de Catalunya i Espanya (tram. 30000111/11).
Exposició de motius

D’ençà del setembre de l’any 2012, si no abans, les relacions entre el Govern de
la Generalitat de Catalunya i del Govern d’Espanya han estat excepcionalment tenses, per raons diverses. Tanmateix, amb independència dels objectius polítics que es
plantegin un i altre govern, davant la situació de bloqueig actual es fa inexcusable,
en benefici de la ciutadania de Catalunya, que s’abordin un seguit de temes i aspectes que són de rellevància per a aquesta i per al propi autogovern.
Moció

El Parlament de Catalunya:
1. Reclama l’establiment d’un marc de diàleg entre el Govern de la Generalitat
de Catalunya i el Govern d’Espanya, en el qual puguin trobar canals de solució la
multiplicitat d’afers d’interès públic que, des de fa anys i fins al moment actual, es
troben bloquejats.
2. Insta el Govern de la Generalitat a reactivar la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, que no s’ha reunit des del 19 de juliol de 2011, i que d’acord amb l’article
183 EAC, constitueix el marc general i permanent de relació entre els governs de la
Generalitat i de l’Estat a l’efecte de la participació i la col·laboració de la Generalitat en l’exercici de les competències estatals que afectin l’autonomia de Catalunya,
així com de l’intercanvi d’informació i l’establiment, si escau, de mecanismes de
col·laboració en les polítiques públiques respectives i els assumptes d’interès comú.
3. Insta el Govern de la Generalitat a reactivar la Comissió Mixta de Traspassos
Estat-Generalitat, la tasca més important de la qual és, segons mandat estatutari,
l’elaboració i l’aprovació dels acords de traspàs de serveis i mitjans de l’Administració de l’Estat necessaris per a l’exercici de les competències de la Generalitat de
Catalunya.
4. Insta el Govern de la Generalitat a reactivar la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals, a la que li correspon la concreció, l’aplicació, l’actualització i el seguiment del sistema de finançament i també la canalització del conjunt de relacions
fiscals i financeres de la Generalitat i l’Estat.
5. Insta el Govern de la Generalitat a reactivar la Comissió Bilateral d’Infraestructures, i en aquest marc negociar amb el Govern d’Espanya la revisió de la
política inversora de l’Estat a Catalunya i acordar un pla d’inversions pels propers
cinc anys d’aquelles infraestructures bàsiques responsabilitat del govern de l’Estat,
fixant com a objectiu que el percentatge d’inversió es correspongui al seu pes en el
PIB d’Espanya tal com en el seu dia va marcar l’addicional tercera de l’Estatut de
Catalunya, i sense dilació l’impuls del corredor mediterrani i la millora del servei
de rodalies. Insta també a negociar amb urgència els aspectes relatius a la gestió
aeroportuària.
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6. Insta el Govern de la Generalitat a dur a terme totes les iniciatives i gestions
al seu abast per recuperar el potencial màxim del text de l’Estatut d’Autonomia
aprovat en referèndum per la ciutadania de Catalunya, i afectat per la STC 31/2010,
de 28 de juny de 2010, en el sentit que apuntava l’informe elaborat per encàrrec del
Govern de la Generalitat de Catalunya l’any 2010, i complementàriament en la línia
de l’informe elaborat pel Govern d’Espanya també l’any 2010. En aquest sentit, cal
recórrer tant a la via prevista a l’article 150.2 CE, com a la via de la modificació
de lleis orgàniques (per exemple, reformant la llei orgànica del poder judicial, la
llei de règim local –per fer possible l’organització territorial pròpia de Catalunya
en vegueries–, la normativa d’organismes i institucions estatals per impulsar-hi la
participació de les comunitats autònomes, etc.), així com a la dels traspassos i a
la dels acords polítics.
7. Constata que l’any 2014 hauria d’haver entrat en vigor el nou sistema de finançament autonòmic que hauria de servir per a obtenir més recursos per fer front a les
polítiques sobre les que té competències de la Generalitat.
8. Constata que l’Estat ha estat injust en el repartiment dels objectius del dèficit
entre l’Estat i les comunitats autònomes, carregant en aquestes un esforç excessiu
amb relació al realitzat per l’Estat.
9. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a abordar sense dilació la negociació del nou model de finançament, revisant l’excessiu esforç de reducció del
dèficit imposat a les comunitats autònomes, negociant el quitament parcial del seu
deute, introduint el principi d’ordinalitat i impulsant els consorcis tributaris.
10. Insta el Govern de la Generalitat a tornar a plantejar la necessitat de donar
compliment als compromisos i obligacions del Govern d’Espanya respecte a Catalunya no satisfets fins al moment, que es trobaven recollits en part del document que
a l’abril de 2016 el president Carles Puigdemont va plantejar al president Mariano
Rajoy, que abastaven diversos aspectes, molts dels quals poden ser canalitzats a través dels òrgans bilaterals Estat-Generalitat.
11. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a estudiar la possibilitat de
plantejar incident d’execució davant el Tribunal Constitucional, amb relació a cadascuna de les sentències favorables parcialment o total a les pretensions del Govern de
la Generalitat de Catalunya, dictades en conflictes constitucionals de competència
i en recursos d’inconstitucionalitat, i que no han estat degudament acomplertes per
part del Govern d’Espanya.
12. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a reclamar al Govern central
una política d’asil més conforme amb el dret internacional i menys gasiva, a fi de
poder posar en pràctica la voluntat acollidora manifestada des del Govern de la Generalitat.
13. Insta el Govern de la Generalitat a reactivar la negociació amb l’Estat i l’Ajuntament de Barcelona relativa a la construcció de la Biblioteca Central de Barcelona.
14. Insta el Govern de la Generalitat a abordar amb el Govern d’Espanya les formes de potenciar la capitalitat de Barcelona de la Unió per la Mediterrània i donar
un impuls a l’Euroregió Pirineus-Mediterrània.
15. Insta el Govern de la Generalitat a negociar amb el Govern d’Espanya la instal·lació d’organismes d’àmbit estatal a la ciutat de Barcelona.
16. Insta el Govern de la Generalitat a reclamar del Govern d’Espanya la presentació d’un Projecte de Llei de protecció i foment del plurilingüisme, en virtut del
preàmbul i en el marc dels articles 3 i 46 de la Constitució espanyola, que hauria
de ser una llei transversal, de caràcter orgànic per a modificar lleis orgàniques, que
afecti fonamentalment l’Administració General de l’Estat, la Justícia i les altes institucions, amb menció expressa al paper de les comunitats autònomes, però sense entrar en col·lisió amb les disposicions i competències que fixen els respectius Estatuts
d’autonomia i d’acord amb el que es coneix com a principi de territorialitat.
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17. Insta el Govern de la Generalitat a reclamar del Govern d’Espanya que l’Institut Cervantes promogui i difongui també la llengua i la cultura catalana, juntament
amb la resta de llengües oficials.
Palau del Parlament, 9 de gener de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la competitivitat
de l’empresa catalana
302-00098/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 47266 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García González, diputat 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 la competitivitat de l’empresa catalana (tram. 300-00109/11).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
I. Amb relació a la morositat
1. Complir amb la llei 15/2010, per la qual s’estableixen mesures de lluita conta
la morositat en les operacions comercials i on s’imposa la prohibició per les parts
contractants de pactar terminis de pagament superiors a 30 dies en operacions concertades entre empreses i l’administració pública, atès l’insuficient grau de compliment actual.
2. Introduir modificacions a l’informe mensual de període mitjà de pagament a
proveïdors que elabora el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda per tal que també apareguin les ràtios de pagament de subvencions. Implementar
aquests canvis abans de l’emissió de l’informe de juny de 2017.
3. Realitzar modificacions a la metodologia de l’informe mensual de període
mitjà de pagament a proveïdors que elabora el Departament de la Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda, per tal que apareguin els 30 dies des de l’entrada de la factura del proveïdor en el registre administratiu o equivalent, que actualment s’exclouen
del càlcul de nombre de dies de pagament. Implementar aquests canvis abans de
l’emissió de l’informe d’abril de 2017.
4. Informar proactivament del període de dilació des de la rebuda de la factura
per part de l’administració i el registre de la mateixa per iniciar el compte del període de 30 dies per a fer-ne el pagament que determina la llei. Informar de la tipologia de motius de dilació en la conformitat de les factures.
5. Establir un sistema de notificacions a les empreses subcontractades per l’adjudicatari d’un concurs públic, amb l’objectiu de comunicar a aquestes la data de pagament per part de l’administració de la certificació del contractista principal.
6. Reforçar els mecanismes financers per a assegurar el pagament de les certificacions dins els terminis establerts a la Llei 15/2010 de morositat, per tal de no
generar a les empreses adjudicatàries i subcontractades interessos de demora o despeses provinents de retards.
7. Crear, abans de la finalització de la present legislatura, un observatori de la
morositat a Catalunya, que inclogui la morositat de l’administració pública amb el
sector privat i la morositat entre empreses del sector privat.
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8. Coordinar-se amb el Govern d’Espanya per tal d’adoptar un règim sancionador amb relació a la Llei 15/2010.
II. Amb relació a la contractació pública
9. Realitzar les modificacions legislatives necessàries per a generalitzar la possibilitat de fragmentar els contractes en lots per fer-los més accessibles per a les microempreses i PIMES, deixant només com una excepció el no fer-ho.
10. Exigir garanties a les empreses licitadores proporcionals a l’objecte del contracte i el preu de l’adjudicació, sense utilitzar com a referència el preu pressupostat
o de licitació.
11. Establir en els processos de licitació criteris on la valoració econòmica no
pugui ser mai l’argument definitiu d’adjudicació.
12. Crear taules de contractació sectorials que adaptin els criteris del processos
de contractació a les necessitats sectorials.
13. Promoure polítiques de formació que millorin les capacitats dels treballadors
públics que gestionen les adjudicacions, capacitant-los per valorar la compra pública innovadora.
14. Crear una línia específica amb interessos reduïts del programa Avalis per ajudar a complir amb les garanties exigides a les PIMES i microempreses per accedir
als concursos públics.
15. Recuperar l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública i
reforçar el seu paper de suport a les PIMES.
III. Amb relació a la simplificació administrativa
16. Desplegar en la seva totalitat, abans de juny de 2017, la Llei 16/2015 de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la Generalitat de Catalunya i dels governs locals, per impulsar l’activitat econòmica.
Palau del Parlament, 11 de gener de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP C’s

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les retribucions
públiques
302-00099/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 47367 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, David Mejía Ayra, diputat 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 les retribucions públiques (tram. 300-00110/11).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Reduir el nombre d’alts càrrecs de la Generalitat en un 10%.
2. Reduir el nombre de personal de confiança (personal eventual) de la Generalitat en un 50% i establir que aquests llocs només puguin ser ocupats per funcionaris
de carrera.
3. Fixar un calendari concret de devolució als funcionaris públics de les pagues
extraordinàries de 2013 i 2014, i presentar-lo en seu parlamentària en el termini de
tres mesos des de l’aprovació d’aquesta moció.
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4. Adoptar el compromís ferm i unívoc de retornar les pagues extraordinàries
abans que acabi l’actual legislatura.
5. Reduir la taxa d’interinitat del 23% actual a un màxim del 10% del total de
places dotades pressupostàriament en el termini de 18 mesos, de tal manera que:
a) La referida taxa d’interinitat sigui la mateixa en tots els àmbits de la funció
pública, evitant així les desigualtats que es poden veure actualment. En l’àmbit dels
Mossos d’Esquadra no s’admetrà cap mena d’interinitat.
b) Es calendaritzin les corresponents ofertes d’ocupació pública i es presentin en
seu parlamentària en el termini de dos mesos des de l’aprovació d’aquesta moció.
6. Presentar, en el termini de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, un
projecte de llei d’ordenació de les retribucions d’alts càrrecs, que asseguri una correlació adient entre el nivell de responsabilitat i el de retribució i que garanteixi, en
últim terme, que cap alt càrrec percebrà una retribució més alta que la del superior
orgànic al qual ret comptes.
7. Aquest projecte de llei introduirà que tots els alts càrrecs per sota del de conseller tindran una part de la seva retribució condicionada al compliment dels objectius
que li hagin estat fixats en el moment de prendre possessió del càrrec.
Palau del Parlament, 16 de gener de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; David Mejía Ayra, diputat, GP C’s

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Institut
d’Estudis de l’Autogovern
302-00100/11
PRESENTACIÓ: GP PPC
Reg. 47378 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Esperanza García González, diputada
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 l’Institut d’Estudis de l’Autogovern (tram. 30000112/11).
Moció

El Parlament de Catalunya, per tal d’eliminar duplicitats en l’estructura de l’administració, insta el Govern de la Generalitat a adoptar les mesures pertinents per:
a) Suprimir la Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern del Departament de la Presidència.
b) Suprimir l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda.
c) Suprimir la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de l’Autogovern.
d) Mantenir l’Institut d’Estudis de l’Autogovern que haurà de centrar les seves
funcions d’estudi i assessorament en les competències que li són pròpies, és a dir,
treballar per a la millora de l’exercici de l’autogovern conforme al que disposa l’Estatut d’Autonomia i la Constitució.
Palau del Parlament, 16 de gener de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Esperanza García González, diputada,
GP PPC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els feminismes
302-00101/11
PRESENTACIÓ: GP CUP-CC
Reg. 47379 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu 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 els feminismes (tram. 300-00107/11).
Moció

1. Instar el Govern a complir la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva
de dones i homes i la Resolució 186/XI del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament reglamentari de la Llei 17/2015.
2. Instar al Govern que en el marc de l’Observatori per la igualtat de gènere;
a. S’assumeixi una línia estratègica de treball vinculada als principis de l’economia feminista. L’objectiu serà el de l’elaboració d’estudis, treballs i estadístiques que
partint del paradigma feminista reformulin els conceptes, les bases i les estructures
patriarcals, i per tant, que reflecteixin les distribucions del temps, el treball de cures
i de reproducció social pel manteniment de les condicions de vida. Conjuntament
amb expertes en economia feminista, s’incorporaran propostes d’actuació pública
en aquesta matèria.
b. S’elabori un informe anual sobre l’ús del temps per tal de poder definir polítiques públiques que abordin la divisió sexual del treball a les llars catalanes.
3. En relació els acords aprovats en el marc del Debat de política General, –Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del
Govern;
a. Presentar un informe, en el termini d’un mes, sobre el grau de compliment de
tots els acords.
b. Organitzar, en el termini de dos mesos, una sessió de treball monogràfica amb
l’Institut Català de les dones, representació dels grups parlamentaris, i aquests assessorats, en cas que ho decideixin, d’organitzacions feministes, en relació el Pla
estratègic de polítiques d’igualtat de gènere de l’Administració de la Generalitat.
c. Presentar, en el termini d’un mes, la proposta de campanya institucional d’informació sobre la interrupció de l’embaràs (XI.4.2. Drets sexuals i reproductius de
les dones)
El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme una campanya institucional sobre la interrupció de l’embaràs. L’objectiu d’aquesta campanya, treballada
juntament amb una representació d’entitats i grups feministes, ha d’ésser informar
sobre els drets sexuals i reproductius de les dones catalanes i, alhora, el de sensibilitzar, específicament, la població jove, com a població potencialment desinformada
sobre aquesta qüestió segons els resultats de l’estudi de l’Associació de Planificació
Familiar de Catalunya i Balears.
d. Presentar, en el termini d’un mes, la proposta de campanya institucional contra la violència de gènere (XI.4.3. Lluita contra la violència de gènere.)
El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme una campanya institucional de sensibilització contra les agressions sexuals i els assetjaments masclistes.
L’objectiu d’aquesta campanya, treballada juntament amb una representació d’entitats i grups feministes, ha d’ésser eradicar la violència i l’assetjament en espais públics i d’oci, i, alhora, el de sensibilitzar la població jove sobre les relacions abusives.
e. Presentar, en el termini d’un mes, la proposta de protocols de resposta institucional a les agressions sexistes i els assetjaments, entesos com a formes de violència
masclista, als centres educatius i els espais públics i d’oci.
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

26

BOPC 304
18 de gener de 2017

4. En el marc de la Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra
la violència masclista, organitzar una jornada de treball on hi participin representants de tots els agents que participen de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral
per a les Dones en situació de violència masclista per actualitzar-ne les conclusions
de l’estudi d’avaluació elaborat l’any 2015, i on també hi participin organitzacions
feministes per tal de fer un abordatge integral de tot el circuit i reforçar-ne la visió
comunitària.
5. Instar el Govern que estableixi una coordinació estable amb el Govern de les
Illes i la Generalitat Valenciana per tal de crear l’Observatori de les violències masclistes als Països Catalans.
6. Instar el Govern a presentar, en el termini d’un mes, una proposta de pla de
formació transversal pel personal de l’administració pública en matèria d’igualtat
entre gèneres i de violència masclista. Aquesta haurà d’incloure, una perspectiva
interseccional i tindrà com objectiu la formació en feminismes i l’adequació de la
formació específica en funció del lloc de treball.
Palau del Parlament, 16 de gener de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el transport
públic i la mobilitat sostenible
302-00102/11
PRESENTACIÓ: GP JS
Reg. 47383 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta la següent
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el transport públic i la mobilitat sostenible (tram. 300-00113/11).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Exigir al Govern de l’Estat, davant els incompliments reiterats en les planificacions previstes, que transfereixi a la Generalitat de Catalunya les quantitats necessàries per tal que aquesta pugui executar el Pla de Rodalies 2008-2015 que només
s’ha executat un 13% i el Pla de Millora de Fiabilitat que dels 306 M€ només està
executat un 5%, entre les quals destaquen les següents obres:
a) Desdoblament de la R3 en tot el seu traçat fins a Vic.
b) Desdoblament parcials de la R1 en el tram Arenys - Blanes.
c) Finalitzar la variant entre Vandellòs i Tarragona que permetrà millorar temps
de viatge i puntualitat a la R16.
d) Efectuar les inversions compromeses a la R15 que permetran millorar temps
de viatge i puntualitat.
e) Executar els soterraments de seguretat de les vies del tren al seu pas pels municipis de Montcada i Reixac, Sant Feliu i l’Hospitalet de Llobregat.
f) Adaptar el 100% de les estacions per a PMR.
g) Garantir la puntualitat de la xarxa de rodalies i regionals.
h) Finalitzar les obres de l’estació de la Sagrera.
2. Exigir al Govern de l’Estat a assumir la seva responsabilitat amb el transport
públic de proximitat i aportar per a l’any 2017 els 108 M€ necessaris per a complementar les aportacions de les administracions catalanes per tal que no hi hagi
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dèficit al sistema de transport públic de l’ATM, per compensar períodes anteriors i
donar finançament a totes les comarques que formen part del sistema d’integració
tarifària.
3. Exigir a l’Estat que no rescati en cap cas amb diners públics les autopistes
que han entrat en concurs de creditors (R2, R3, R4, R5, peatge de Barajas, AP-41,
AP-36)
Palau del Parlament, 16 de gener de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el dret a morir
dignament
302-00103/11
PRESENTACIÓ: GP CSP
Reg. 47393 i 47427 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, 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 el dret a morir dignament (tram. 300-00108/11).
Moció

1) El Parlament de Catalunya, en coherència amb la «Carta de drets i deures de
la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària», reitera el seu ple suport
que a Catalunya es faciliti una mort digna a tota persona que, en situació de patiment insuportable, en plena possessió de les seves facultats per decidir, expressa el
seu desig de morir i sol·licita ajuda per fer-ho.
a) En aquest sentit, per a seguir avançant en la garantia del dret a la mort digna i
en el dret del o la pacient a decidir, el Parlament es compromet a portar al Congrés
dels Diputats una proposició de llei per a modificar la legislació necessària per a facilitar aquest dret de forma real i efectiva a tota la ciutadania de Catalunya, a través
de la despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi.
2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear, dins l’any 2017, un Observatori de la mort que pugui recollir totes les dades referents a informació cabdal
com el lloc i les circumstàncies en què mor la gent a Catalunya, per a poder extreure
conclusions i propostes de millora sobre l’ajuda i accés a tractaments o serveis per a
estendre les garanties del dret a una mort digna.
A l’hora de fixar quines dades cal recollir per al bon funcionament d’aquest Observatori, així com els mecanismes per a recollir-les i treballar-les, es comptarà amb
l’assessorament de l’Associació pel Dret a Morir Dignament i de professionals de
tots els àmbits assistencials implicats.
3) El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure el Document de Voluntats Anticipades (DVA), com a mínim a través de:
a) La difusió de vídeos i tríptics als centres sanitaris, especialment als Centres
d’Assistència Primària de tot Catalunya.
b) La promoció de campanyes als mitjans de comunicació
c) La simplificació del tràmit de registre del DVA, facilitant tant l’assessorament
per a la seva elaboració com el seu registre formal dins del propi sistema sanitari
(atenció primària o serveis d’atenció a l’usuari d’hospitals o centres sociosanitaris).
d) La inclusió en la Cartera de Serveis Comuns d’Atenció Primària de la promoció del DVA i de la reflexió de tots els i les pacients, no només dels que estan en fase
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terminal d’una malaltia, de la seva capacitat d’anticipar decisions al respecte de la
seva atenció sanitària.
4) El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir l’accés universal a les
cures pal·liatives, amb equitat territorial, tots els dies de l’any i les 24 h del dia. En
aquest sentit:
a) Es garantirà que les cures pal·liatives s’incorporen en la formació i actuació
de tots els equips sanitaris, especialment els d’atenció primària de salut de tot Catalunya
b) En el termini de dos mesos, el Govern farà una avaluació de la situació i un
pla d’actuacions, amb calendari d’aplicació. Aquestes actuacions inclouran tant les
mesures com recursos necessaris de reforç en l’àmbit de l’atenció primària de salut,
en el dels hospitals i els centres sociosanitaris, i en el de l’atenció pal·liativa especialitzada de suport a través d’equips multidisciplinars.
c) Es garantirà que l’Atenció Primària de salut de tot el país està dotada i capacitada per a poder atendre les necessitats dels i de les pacients en el seu domicili, especialment en el seu final de vida, i que poden comptar, si així es requereix,
amb criteris àgils d’accés, al suport especialitzat corresponent, tant d’equips PADES
multidisciplinars com del suport i recursos de primària dels Serveis Socials.
d) Es valoraran les adaptacions necessàries dels equips especialitzats en cures
pal·liatives (hospitalaris i de PADES) per tal de que puguin assumir les necessitats
d’atenció pediàtrica a tot el territori.
5) El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir formació de tot el personal sanitari en drets del pacient i formes d’atenció a les persones malaltes al final
de la vida amb les següents mesures:
a) Elaborar un pla de formació continuada obligatòria sobre l’atenció al final de
la vida, donant protagonisme a les voluntats del pacient, per a tot el personal sanitari, de treball social i de psicologia clínica que treballi en atenció primària del sistema públic de Salut o de Serveis Socials, i per als professionals que es consideri
adient dels àmbits hospitalari i sociosanitari
b) Reforçar la formació dels metges residents en temes de bioètica.
c) Establir programes de formació en el pregrau i en el postgrau en cures pal·liatives.
d) Sol·licitar al Govern de l’Estat les modificacions pertinents als plans d’estudis
de les carreres de medicina, infermeria, auxiliars d’infermeria, psicologia clínica i
treball social, per a incloure la bioètica com a assignatura troncal obligatòria al llarg
de la carrera amb un volum de crèdits suficient.
Palau del Parlament, 16 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP
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4.

Informació

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el
conseller d’Interior sobre les circumstàncies de la detenció i la
posada en llibertat de la persona que va atropellar un agent de paisà
a Rubí el 15 de desembre de 2016
354-00113/11
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP C’s (reg. 46521).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 16.01.2017.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i
Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies perquè
informi sobre la situació dels centres de menors tutelats
354-00115/11
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Gemma Lienas Massot, del GP CSP (reg. 47126).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 16.01.2017.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació
de Famílies Acollidores de Barcelona amb relació a la Proposició
de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei
14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
352-01027/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 46334).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 16.01.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Jaume Funes, psicòleg,
educador i expert en infància, amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
352-01028/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 46334).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 16.01.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Pepa Arqué, presidenta de la
Federació de Pisos i Projectes Assistits, amb relació a la Proposició
de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei
14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
352-01029/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 46561).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 16.01.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Carme Montserrat, professora
de la Universitat de Girona i especialista en l’àmbit de la protecció
de la infància, amb relació a la Proposició de llei de modificació de
la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les
oportunitats en la infància i l’adolescència
352-01030/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 46561).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 16.01.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Anna Suñer Damon, presidenta
de la Plataforma d’Infància de Catalunya - Taula d’Entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
352-01031/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 46561).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 16.01.2017.
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Proposta d’audiència en comissió del director general d’Atenció
a la Infància i l’Adolescència amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010,
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
352-01032/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 46561).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 16.01.2017.

Proposta d’audiència en comissió del secretari d’Afers Socials
i Famílies amb relació a la Proposició de llei de modificació de la
disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets
i les oportunitats en la infància i l’adolescència
352-01033/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 46561).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 16.01.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Isabel Sánchez Robles,
diputada d’acció social de la Diputació Foral de Biscaia, amb relació
a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional
setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància
i l’adolescència
352-01034/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 46561).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 16.01.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Guiomar Todó, en representació
de Save the Children, amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010,
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
352-01046/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 46743).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 16.01.2017.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Punt
de Referència, amb relació a la Proposició de llei de modificació de
la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les
oportunitats en la infància i l’adolescència
352-01047/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 46743).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 16.01.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la
Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits amb relació a la
Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena
de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància
i l’adolescència
352-01048/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 46743).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 16.01.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació
de Famílies Monoparentals de Catalunya amb relació a la Proposició
de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei
14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
352-01049/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 46743).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 16.01.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Quima Oliver i Ricart, en
representació de l’UNICEF, amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010,
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
352-01050/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 46743).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 16.01.2017.
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Proposta d’audiència en comissió d’Àngels Guiteras, en
representació de l’Associació Benestar i Desenvolupament,
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició
addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats
en la infància i l’adolescència
352-01051/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 46743).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 16.01.2017.

Proposta d’audiència per escrit de l’Institut de Política Familiar
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició
addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats
en la infància i l’adolescència
352-01052/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 46743).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 16.01.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Lluís Vallès i Casanova,
president de la Coordinadora d’Associacions de Famílies Acollidores
de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació
de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets
i les oportunitats en la infància i l’adolescència
352-01053/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 46744).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 16.01.2017.

Proposta d’audiència en comissió de David Rodríguez,
en representació de la Confederació General del Treball, amb relació
a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional
setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància
i l’adolescència
352-01058/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 46750).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 16.01.2017.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Save the
Children amb relació a la Proposició de llei de modificació de la
disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets
i les oportunitats en la infància i l’adolescència
352-01059/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 46750).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 16.01.2017.

Sol·licitud de compareixença de Jaume Domingo, president de la
Unió de Consells Esportius de Catalunya, davant la Comissió d’Afers
Socials i Famílies perquè informi sobre les accions i els objectius
de l’entitat per a fomentar l’esport escolar
356-00459/11
SOL·LICITUD

Presentació: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC (reg. 46487).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 16.01.2017.

Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies
perquè informi sobre la situació dels centres de menors tutelats
356-00464/11
SOL·LICITUD

Presentació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP (reg. 47127).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 16.01.2017.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Montagut, president de
la Xarxa de Consum Solidari, davant la Comissió d’Acció Exterior
i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, perquè informi
sobre els treballs fets amb relació al matrimoni forçat
356-00469/11
SOL·LICITUD

Presentació: Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del GP JS (reg. 47177).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 13.01.2017.
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Sol·licitud de compareixença d’Aureli Argemí i Roca davant
la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals
i Transparència perquè informi sobre la Declaració universal
dels drets lingüístics
356-00470/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 47197).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 13.01.2017.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant
la Comissió d’Interior perquè informi sobre els fets que van tenir lloc
a Rubí el 15 de desembre de 2016 arran d’una detenció
356-00474/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 47318).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 16.01.2017.

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

Compareixença en ponència de Daniel Raya Demidoff, president de
l’Associació de Tècnics en Informàtica, amb relació al Projecte de llei
de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
353-00247/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de creació de
l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya», el 16.01.2017.

Compareixença en ponència d’Àngel Bahamontes, president
de l’Associació Nacional de Perits Judicials Informàtics i advocat,
amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de
Ciberseguretat de Catalunya
353-00248/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de creació de
l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya», el 16.01.2017.

4.53.15.
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Compareixença en ponència de José Luis Piñar Mañas, titular de
la Càtedra Google de Privacitat, Societat i Innovació, amb relació
al Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat
de Catalunya
353-00250/11
DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de creació de l’Agència de
Ciberseguretat de Catalunya», el 16.01.2017.

Compareixença en ponència de Nacho Alamillo Domingo, expert en
identitat digital i signatura electrònica, amb relació al Projecte de llei
de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
353-00253/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de creació de
l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya», el 16.01.2017.

Compareixença en ponència de Xavier Gatius Garriga, director
general del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya,
amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de
Ciberseguretat de Catalunya
353-00254/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de creació de
l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya», el 16.01.2017.
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