
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Acord 5/XI del Parlament de Catalunya, de creació del Grup de Treball sobre el Mo-
del del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
251-00005/11
Adopció 11

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell relatiu a les estadístiques integrades sobre explotacions 
agrícoles i pel qual es deroguen els reglaments (CE) 1166/2008 i (UE) 1337/2011
295-00108/11
Coneixement de la proposta 12

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 1303/2013 
relatiu a mesures específiques per a proporcionar una ajuda addicional als estats 
membres afectats per catàstrofes naturals
295-00109/11
Coneixement de la proposta 12

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (CE) 1059/2003 
pel que fa a les tipologies territorials
295-00110/11
Coneixement de la proposta 12

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (CE) 1008/2008 
sobre normes comunes per a l’explotació de serveis aeris a la Comunitat
295-00111/11
Coneixement de la proposta 13

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell sobre la preparació davant els riscos en el sector 
de l’electricitat i pel qual es deroga la Directiva 2005/89/CE
295-00112/11
Coneixement de la proposta 13

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Par-
lament Europeu i del Consell sobre marcs de reestructuració preventiva, segona 
oportunitat i mesures per a augmentar l’eficàcia dels procediments de condonació, 
insolvència i reestructuració i per la qual es modifica la Directiva 2012/30/UE
295-00113/11
Coneixement de la proposta 13
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell relatiu a la governança de la Unió de l’Energia i pel qual 
es modifiquen la Directiva 94/22/CE, la Directiva 98/70/CE, la Directiva 2009/31/CE, 
el Reglament (CE) 663/2009, el Reglament (CE) 715/2009, la Directiva 2009/73/CE, la  
Directiva 2009/119/CE del Consell, la Directiva 2010/31/UE, la Directiva 2012/27/UE, 
la Directiva 2013/30/UE i la Directiva (UE) 2015/652 del Consell i es deroga el Re-
glament (UE) 525/2013
295-00114/11
Coneixement de la proposta 14

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Par-
lament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2014/59/UE del 
Parlament Europeu i del Consell pel que fa a l’ordre de prioritat dels instruments de 
deute no garantit en cas d’insolvència
295-00115/11
Coneixement de la proposta 14

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell pel qual es modifiquen el Reglament (CE) 883/2004, sobre 
la coordinació dels sistemes de seguretat social, i el Reglament (CE) 987/2009, pel 
qual s’adopten les normes d’aplicació del Reglament (CE) 883/2004
295-00116/11
Coneixement de la proposta 14

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell relatiu als controls d’entrada o sortida d’efectiu de 
la Unió i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1889/2005
295-00117/11
Coneixement de la proposta 15

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del 
Consell per la qual es modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema comú 
de l’impost sobre el valor afegit pel que fa a l’aplicació temporal d’un mecanisme 
generalitzat d’inversió del subjecte passiu als subministraments de béns i les pres-
tacions de serveis per damunt d’un determinat llindar
295-00118/11
Coneixement de la proposta 15

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell sobre la definició, la presentació i l’etiquetatge de 
les begudes espirituoses, la utilització dels noms de les begudes espirituoses en la 
presentació i l’etiquetatge d’altres productes alimentaris, i la protecció de les indi-
cacions geogràfiques de les begudes espirituoses
295-00119/11
Coneixement de la proposta 15

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Par-
lament Europeu i del Consell relativa a la concessió d’un ajut macrofinancer a la 
República de Moldàvia
295-00120/11
Coneixement de la proposta 16

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’atenció adequada als infants i els joves amb trastorn 
de l’espectre autista
250-00767/11
Retirada 17

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
200-00010/11
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups socials 18
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat 18
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Projecte de llei de comerç, serveis i fires
200-00022/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 19

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00023/11
Text presentat 19
Tramitació pel procediment d’urgència 33
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 33

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 33

Proposició de llei de foment del desenvolupament rural sostenible en la programa-
ció i l’execució del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 
finançat per la Unió Europea
202-00046/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 34

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els sensors del riu Sió
250-00661/11
Esmenes presentades 34

Proposta de resolució sobre la gestió i planificació de l’horari dels trens accessibles 
del servei de rodalia
250-00668/11
Esmenes presentades 34

Proposta de resolució sobre la línia de 220 kV entre Constantí i Viladecans al pas 
pel nucli urbà de Begues
250-00669/11
Esmenes presentades 35

Proposta de resolució sobre la inclusió de la clàusula d’equilibri de gènere en les 
convocatòries d’ajuts de suport als grups de recerca
250-00670/11
Esmenes presentades 35

Proposta de resolució sobre el coneixement i la correcció de la bretxa salarial entre 
dones i homes en el sector públic
250-00672/11
Esmenes presentades 36

Proposta de resolució sobre el desenvolupament de la xarxa secundària de regadiu 
del canal Segarra-Garrigues
250-00682/11
Esmenes presentades 36

Proposta de resolució sobre la regulació de l’economia col·laborativa
250-00687/11
Esmenes presentades 36

Proposta de resolució sobre la modernització i la renovació del vestuari i el material 
dels Mossos d’Esquadra
250-00692/11
Esmenes presentades 37

Proposta de resolució sobre l’accidentalitat viària
250-00695/11
Esmenes presentades 37

Proposta de resolució sobre la defensa de les llibertats democràtiques
250-00703/11
Esmenes presentades 37
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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 38

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 38

Proposta de resolució sobre la detenció de dirigents de l’oposició a Malàisia
250-00706/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció als alumnes sords
250-00707/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre l’assignació pressupostària del Consorci Sanitari del 
Maresme
250-00709/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39

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 39

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 39

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 39

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 40

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 40

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 40

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 40

Proposta de resolució sobre l’impuls dels consells d’infants i joves
250-00718/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 40

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 41

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 41

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 41
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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 41

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 41

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 42

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 42

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 42

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 42

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 42

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 43

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 43

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 43

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 43

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 43

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 44

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 44

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 44

Proposta de resolució sobre l’increment del personal destinat al tractament peni-
tenciari
250-00737/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 44

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 44

Proposta de resolució sobre els atacs informàtics al Sindicat de Mossos d’Esquadra
250-00739/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre la reobertura de les plantes de tractament de purins
250-00740/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45
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Proposta de resolució sobre els contractes del Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació amb Microsoft i Seidor
250-00741/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre la protecció de la cova del Tabac, de Camarasa
250-00742/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre el seguiment del Pacte per a la infància a Catalunya
250-00743/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre el trastorn específic del llenguatge
250-00744/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en temes d’ac-
ció exterior
250-00745/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre les proves educatives homologables
250-00746/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat al servei de trens de rodalia
250-00747/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre la commemoració dels trenta-cinc anys de l’Escola In-
termunicipal del Penedès
250-00748/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

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 47

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 47

Proposta de resolució sobre el foment de l’ocupabilitat de les persones amb dis-
capacitat
250-00751/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre el Pla especial urbanístic del Centre de Residus de la 
Garrotxa
250-00765/11
Tramesa a la Comissió 47
Termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre el Pla director de cooperació al desenvolupament 
2015-2018
250-00766/11
Tramesa a la Comissió 48
Termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre els incidents ocorreguts davant de la caserna de la 
Guàrdia Civil de Manresa la nit del 13 de desembre
250-00768/11
Tramesa a la Comissió 48
Termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre la saturació de les urgències hospitalàries
250-00769/11
Tramesa a la Comissió 48
Termini de presentació d’esmenes 48
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Proposta de resolució sobre el suport a les iniciatives que cerquen que la diada 
de Sant Jordi sigui declarada patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la 
UNESCO
250-00770/11
Tramesa a la Comissió 49
Termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució 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
250-00771/11
Tramesa a la Comissió 49
Termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre les cases regionals
250-00772/11
Tramesa a la Comissió 49
Termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre el centre de transformació d’Endesa a Sant Feliu de 
Llobregat
250-00773/11
Tramesa a la Comissió 49
Termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre la creació d’un adjunt o adjunta al Síndic de Greuges 
per a la defensa dels drets i les llibertats en matèria de no-discriminació per raó 
de gènere
250-00774/11
Tramesa a la Comissió 50
Termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre la destinació dels ingressos derivats de l’impost sobre 
els habitatges buits
250-00775/11
Tramesa a la Comissió 50
Termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre l’atenció adequada als infants i els joves amb trastorn 
de l’espectre autista
250-00776/11
Tramesa a la Comissió 50
Termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre la formació del personal sanitari per a la detecció 
d’abusos sexuals a menors
250-00777/11
Tramesa a la Comissió 51
Termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre la inserció laboral de les persones sense llar
250-00778/11
Tramesa a la Comissió 51
Termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre els programes de valorització prèvia de projectes in-
novadors
250-00779/11
Tramesa a la Comissió 51
Termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre la indústria dels videojocs
250-00780/11
Tramesa a la Comissió 51
Termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució sobre el VIH a Catalunya
250-00781/11
Tramesa a la Comissió 52
Termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució sobre la construcció d’una nova estació d’autobusos a Lleida
250-00782/11
Tramesa a la Comissió 52
Termini de presentació d’esmenes 52
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Proposta de resolució sobre el compliment dels terminis parlamentaris del dret d’ac-
cés a la informació dels diputats
250-00783/11
Tramesa a la Comissió 52
Termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució sobre les àrees de millora empresarial (BID)
250-00784/11
Presentació: GP C’s 53

Proposta de resolució sobre la sobreocupació de centres de menors no acompanyats
250-00785/11
Presentació: GP C’s 54

Proposta de resolució sobre el sensellarisme
250-00786/11
Presentació: GP C’s 55

Proposta de resolució sobre l’Escola Agnès de Sitges
250-00787/11
Presentació: GP C’s 56

Proposta de resolució sobre l’ajuda a les persones amb discapacitat
250-00788/11
Presentació: GP C’s 57

3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura de 
Comptes o altres actuacions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe de fis-
calització relatiu a la construcció del canal Segarra-Garrigues
253-00001/11
Presentació: GP CUP-CC 59
Termini de presentació d’esmenes 59

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe de fis-
calització relatiu a la construcció de la línia 9 del metro
253-00002/11
Presentació: GP CUP-CC 60
Termini de presentació d’esmenes 60

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre els reptes de la Llei d’igualtat efectiva de do-
nes i homes
360-00018/11
Tramitació en Comissió 60

Informe del Síndic de Greuges relatiu al Mecanisme Català de Prevenció de la Tor-
tura corresponent al 2016
360-00019/11
Tramitació en Comissió 61

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Designació de membres dels Serveis Jurídics perquè representin i defensin el Par-
lament de Catalunya en els procediments davant el Tribunal Constitucional
Acord 62

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/11
Renúncia a la condició de diputada 62
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 199/XI, sobre els plans de desenvolupa-
ment local
290-00184/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  63

Control del compliment de la Resolució 267/XI, relativa a l’Informe de fiscalització 
9/2015, sobre les aportacions de capital públic a Spanair
290-00244/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  64

Control del compliment de la Resolució 408/XI, sobre els efectes de la sentència 
del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 14 de setembre de 2016 sobre els 
treballadors de la Generalitat
290-00380/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  64

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 60/XI, sobre el foment de l’emprenedoria i el 
relleu generacional en les empreses i sobre el treball autònom
390-00060/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 65

Control del compliment de la Moció 79/XI, sobre la manera d’aconseguir més equi-
tat en la sanitat
390-00079/11
Designació de la Comissió competent 70

Control del compliment de la Moció 80/XI, sobre els sistemes d’emergències
390-00080/11
Designació de la Comissió competent 70

Control del compliment de la Moció 81/XI, sobre el vehicle elèctric
390-00081/11
Designació de la Comissió competent 70

Control del compliment de la Moció 82/XI, sobre la violència de gènere
390-00082/11
Designació de la Comissió competent 70

Control del compliment de la Moció 83/XI, sobre les polítiques d’habitatge
390-00083/11
Designació de la Comissió competent 70

Control del compliment de la Moció 84/XI, sobre la política internacional de Catalunya
390-00084/11
Designació de la Comissió competent 71

Control del compliment de la Moció 85/XI, sobre la inversió en les carreteres
390-00085/11
Designació de la Comissió competent 71

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença de Núria Llorach, presidenta en funcions del Consell 
de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de 
Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el 
tractament informatiu del discurs de Nadal del rei d’Espanya
356-00462/11
Sol·licitud 71

Sol·licitud de compareixença de Jaume Peral, director de Televisió de Catalunya, 
davant la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
perquè informi sobre el motiu pel qual no es va emetre per TV3 el discurs de Nadal 
del rei d’Espanya
356-00463/11
Sol·licitud 71
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385-00001/11
Incident d’execució de la STC 259/2015, sobre la Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Acord 5/XI del Parlament de Catalunya, de creació del Grup  
de Treball sobre el Model del Consell Nacional de la Cultura  
i de les Arts
251-00005/11

ADOPCIÓ

Comissió de Cultura, sessió 7, 23.11.2016, DSPC-C 265

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 23 de novembre de 2016, 
d’acord amb l’article 55 del Reglament del Parlament, ha aprovat la creació del grup 
de treball per a l’estudi i la reflexió sobre el model del Consell Nacional de la Cultu-
ra i de les Arts (tram. 251-00005/11) mitjançant l’adopció del següent

Acord
El Parlament de Catalunya acorda de crear el Grup de Treball sobre el Model del 

Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (GT Conca), amb les característiques 
següents: 

a) Objecte
L’objecte del Grup de Treball és, en compliment de la Moció 16/XI, sobre el 

Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, aprovada pel Ple del Parlament del dia 
7 d’abril de 2016, analitzar el model actual del Consell, reflexionar sobre el seu fu-
tur i proposar millores en la Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts.

b) Composició
El Grup de Treball es compon d’un màxim de dos representants de cada grup 

parlamentari.

c) Normes de funcionament
El funcionament del Grup de Treball resta subjecte al règim general establert per 

a les comissions pel Reglament del Parlament. El Grup de Treball adopta les deci-
sions pel sistema de vot ponderat, d’acord amb el que determina l’article 55.3 del 
Reglament del Parlament.

d) Compareixences d’especialistes o tècnics
El Grup de Treball pot sol·licitar la compareixença d’experts.

e) Informe de resultats i proposta de conclusions
El Grup de Treball ha d’elaborar un informe que reculli el resultat dels seus tre-

balls, amb les recomanacions i les conclusions corresponents, que incloguin la pro-
posta de modificació de la Llei 6/2008 i també la proposta de tramitació de les ini-
ciatives parlamentàries que escaiguin.

f) Termini de lliurament de l’informe
El Grup de Treball ha de lliurar l’informe i la proposta de conclusions en el ter-

mini de tres mesos a comptar des de la data de la seva constitució.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2016
La secretària de la Comissió, Montserrat Palau Vergés; la presidenta de la Co-

missió, Irene Rigau i Oliver
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1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a les 
estadístiques integrades sobre explotacions agrícoles i pel qual es 
deroguen els reglaments (CE) 1166/2008 i (UE) 1337/2011
295-00108/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret 
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la pro-
posta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (UE) 1303/2013 relatiu a mesures específiques per a 
proporcionar una ajuda addicional als estats membres afectats per 
catàstrofes naturals
295-00109/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret 
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la pro-
posta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el 
Reglament (CE) 1059/2003 pel que fa a les tipologies territorials
295-00110/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret 
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la pro-
posta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta  
de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es 
modifica el Reglament (CE) 1008/2008 sobre normes comunes  
per a l’explotació de serveis aeris a la Comunitat
295-00111/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret 
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la pro-
posta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la preparació 
davant els riscos en el sector de l’electricitat i pel qual es deroga la 
Directiva 2005/89/CE
295-00112/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret 
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la pro-
posta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre marcs de 
reestructuració preventiva, segona oportunitat i mesures per a 
augmentar l’eficàcia dels procediments de condonació, insolvència i 
reestructuració i per la qual es modifica la Directiva 2012/30/UE
295-00113/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret 
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la pro-
posta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la governança 
de la Unió de l’Energia i pel qual es modifiquen la Directiva 94/22/
CE, la Directiva 98/70/CE, la Directiva 2009/31/CE, el Reglament 
(CE) 663/2009, el Reglament (CE) 715/2009, la Directiva 2009/73/
CE, la Directiva 2009/119/CE del Consell, la Directiva 2010/31/UE, 
la Directiva 2012/27/UE, la Directiva 2013/30/UE i la Directiva (UE) 
2015/652 del Consell i es deroga el Reglament (UE) 525/2013
295-00114/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret 
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la pro-
posta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica 
la Directiva 2014/59/UE del Parlament Europeu i del Consell pel que 
fa a l’ordre de prioritat dels instruments de deute no garantit en cas 
d’insolvència
295-00115/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret 
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la pro-
posta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifiquen 
el Reglament (CE) 883/2004, sobre la coordinació dels sistemes de 
seguretat social, i el Reglament (CE) 987/2009, pel qual s’adopten les 
normes d’aplicació del Reglament (CE) 883/2004
295-00116/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret 
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la pro-
posta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu als controls 
d’entrada o sortida d’efectiu de la Unió i pel qual es deroga el 
Reglament (CE) 1889/2005
295-00117/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret 
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la pro-
posta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Consell per la qual es modifica la Directiva 2006/112/CE,  
relativa al sistema comú de l’impost sobre el valor afegit pel que fa 
a l’aplicació temporal d’un mecanisme generalitzat d’inversió del 
subjecte passiu als subministraments de béns i les prestacions de 
serveis per damunt d’un determinat llindar
295-00118/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret 
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la pro-
posta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la definició, 
la presentació i l’etiquetatge de les begudes espirituoses, la 
utilització dels noms de les begudes espirituoses en la presentació 
i l’etiquetatge d’altres productes alimentaris, i la protecció de les 
indicacions geogràfiques de les begudes espirituoses
295-00119/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret 
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la pro-
posta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
decisió del Parlament Europeu i del Consell relativa a la concessió 
d’un ajut macrofinancer a la República de Moldàvia
295-00120/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret 
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la pro-
posta.



BOPC 305
19 de gener de 2017

2.10.25. Propostes de resolució 17 

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’atenció adequada als infants i els joves 
amb trastorn de l’espectre autista
250-00767/11

RETIRADA

Retirada pel GP CSP (reg. 47153).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

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

TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS I GRUPS SOCIALS

Comissió d’Afers Institucionals, 16.01.2017, DSPC-C -C 291

Compareixences d’organitzacions i grups socials tingudes davant la 
Ponència 

El dia 15 de desembre de 2016
Compareixença en ponència d’Eduard Blasi, advocat i expert en ciberseguretat, 

amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalu-
nya (tram. 353-00249/11)

Compareixença en ponència d’Eduard Martín Lineros, degà del Col·legi Oficial 
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de creació 
de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya (tram. 353-00251/11)

Compareixença en ponència de Josep Domingo Ferrer, catedràtic de ciència de 
la computació i investigador d’Icrea - Acadèmia a la Universitat Rovira i Virgili i 
director del Pla Serra Húnter, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència 
de Ciberseguretat de Catalunya (tram. 353-00252/11)

El dia 16 de gener de 2017
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 (tram. 353-00247/11)

Compareixença en ponència d’Àngel Bahamontes, president de l’Associació Na-
cional de Perits Judicials Informàtics i advocat, amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya (tram. 353-00248/11)

Compareixença en ponència de Xavier Gatius Garriga, director general del Cen-
tre de Seguretat de la Informació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya (tram. 353-00254/11)

Compareixences d’organitzacions i grups socials decaigudes
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 (tram. 353-00250/11)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 dies hàbils (del 20.01.2017 al 
31.01.2017).
Finiment del termini: 01.02.2017; 12:00 h.
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Projecte de llei de comerç, serveis i fires
200-00022/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 20.01.2017 al 02.02.2017).
Finiment del termini: 03.02.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2017.

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00023/11

TEXT PRESENTAT

Reg. 47179 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 10 de gener de 2017, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, s’aprova 

l’Avantprojecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació, i s’autoritza 
la consellera perquè el presenti al Parlament. Se sol·licita que es tramiti pel proce-
diment d’urgència.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 10 de gener de 2017.

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Preàmbul
La Llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació té com a objectiu fer efec-

tiu el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació per raó de religió o convicci-
ons, capacitat, discapacitat, edat, origen racial o ètnic, sexe o orientació sexual o per 
altra condició social o personal. Alhora, pretén promoure l’eradicació del racisme, 
i de qualsevol forma de persecució per motius religiosos, de la xenofòbia, de l’ho-
mofòbia, i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de 
les persones.

Es tracta d’establir una regulació comuna i integral que inclogui les definicions 
fonamentals del dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació, i les garanties bà-
siques que permetin assolir una protecció real i efectiva de la ciutadania, per tal que 
puguin gaudir dels drets humans i les llibertats fonamentals sense discriminació, 
amb independència de qualsevol circumstància personal o social. Es pretén, a més, 
garantir la convivència i la cohesió social, mitjançant el reconeixement de la dignitat 
de la persona i el lliure desenvolupament de la personalitat.

La Llei regula l’exercici del dret de les persones, físiques o jurídiques, públiques 
o privades, a la no-discriminació i a la igualtat de tracte, fixa els principis que han 
de regir l’actuació dels poders públics en aquest àmbit, i estableix un seguit de me-
sures destinades a prevenir, eliminar i corregir les formes de discriminació en els 
sectors públic i privat, d’acord amb les competències que la Generalitat té recone-
gudes.

L’article 4 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix el mandat als poders 
públics de promoure el ple exercici de les llibertats i els drets que reconeixen l’Es-
tatut, la Constitució, la Unió Europea, la Declaració universal de drets humans, el 
Conveni europeu per a la protecció dels drets humans i de les llibertats fonamentals, 
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així com tots els altres tractats i convenis internacionals subscrits per Espanya que 
garanteixen els drets i les llibertats fonamentals.

Concretament, l’article 15.2 de l’Estatut reconeix el dret de totes les persones a 
viure lliures de tota mena de discriminació, i els articles 18 i 19, el dret de les per-
sones grans i les dones a no ser discriminades.

Alhora, l’article 40.8 de l’Estatut assenyala, entre els principis rectors de l’àmbit 
de protecció a les persones i a les famílies, la promoció de la igualtat de totes les 
persones amb independència de l’origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la 
condició social o l’orientació sexual, així com l’adopció de mesures per a l’eradica-
ció del racisme, de l’antisemitisme, de la xenofòbia, de l’homofòbia, i de qualsevol 
altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones.

Cal tenir present igualment les directives europees en aquesta matèria, com la 
Directiva 2000/43/CE del Consell, de 29 de juny, referent a l’aplicació del principi 
d’igualtat de tracte de les persones amb independència del seu origen racial o ètnic; 
la Directiva 2006/54 CE del Parlament Europeu i el Consell, de 5 de juliol, sobre 
l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre homes i do-
nes en temes de treball i ocupació, la Directiva 2000/78/CE del Consell, de 27 de 
novembre, referent a l’establiment d’un marc general per a la igualtat de tracte en el 
mercat laboral, la Directiva 2004/113 CE del Consell de Govern, que aplica el prin-
cipi d’igualtat de tractament entre homes i dones a l’accés a béns i serveis i al seu 
subministrament, la Directiva 2006/54 CE del Parlament Europeu i el Consell, de 
5 de Juliol, sobre l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte 
entre homes i dones en temes de treball i ocupació, la Directiva del Consell de 2 de 
juliol de 2008, per la qual s’aplica el principi d’igualtat de tracte entre les persones 
independentment de la seva religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació se-
xual. Així com, la Convenció Internacional de Nacions Unides sobre els Drets de 
les Persones amb Discapacitat, de 13 de desembre de 2006, el Pacte Internacional 
de Drets Civils i Polítics, i el Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i 
Culturals.

Per tant, mitjançant aquesta iniciativa normativa el legislador autonòmic regu-
la l’exercici d’un dret de caràcter estatutari que opera dins el seu àmbit territorial i 
genera autèntics drets subjectius, alhora que compleix amb un mandat que l’Estatut 
dirigeix als poders públics.

Aquesta Llei té un caràcter integral, atès que abasta tot tipus de discriminació i 
es projecta en els diferents àmbits de la vida i la convivència, sens perjudici de regu-
lacions sectorials més específiques on aquesta Llei té caràcter supletori.

Així, amb aquesta Llei es pretén crear un instrument normatiu eficaç contra tota 
mena de discriminació que pugui patir qualsevol persona i en qualsevol àmbit, que 
combini les mesures preventives i les reparadores.

Títol I. Objecte i àmbit d’aplicació

Article 1. Objecte
Aquesta Llei té per objecte garantir el dret a la igualtat de tracte i la no-discri-

minació, en desenvolupament dels articles 4, 15.2, 18, 19, 21.1,22.1 23.1, 24.1, 29.1, 
30, 40.8 i 41, 52 i 53.1 de l’Estatut d’autonomia, i en desenvolupament dels Tractats 
Internacionals, i en particular de l’article 26 del Pacte Internacional de Drets Civils 
i Polítics.

Igualment, la Llei estableix principis d’actuació dels poders públics i mesures 
destinades a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació en els sectors 
públic i privat.

Article 2. Àmbit d’aplicació personal i material
2.1 Les obligacions que estableix aquesta Llei són aplicables a totes les institu-

cions i administracions públiques catalanes i als organismes i entitats adscrits, vin-
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culats o dependents. També ho són a les persones físiques o jurídiques de caràcter 
privat que resideixin a l’àmbit territorial de Catalunya, que hi estiguin o que hi ac-
tuïn, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, domicili o residència, en els termes i 
amb l’abast que preveuen aquesta Llei i la resta de l’ordenament jurídic.

2.2 Aquesta Llei s’ha d’aplicar, dins el marc de competències de la Generalitat, 
en els àmbits següents:

a) Treball i relacions laborals.
b) El règim estatutari del personal al servei de les administracions públiques ca-

talanes.
c) Xarxes i organitzacions professionals, culturals, esportives, d’educació en el 

lleure o d’interès social, econòmic, o de participació política.
d) Educació.
e) Protecció social, prestacions i serveis socials.
f) Participació cívica i social.
g) Sanitat.
h) Accés, oferta i subministrament de béns i serveis al públic.
i) Habitatge.
j) Accés i permanència en establiments o espais oberts al públic.
k) Publicitat i mitjans de comunicació, i societat de la informació.
l) Immigració i desenvolupament de polítiques d’integració i primer acolliment, 

així com formació d’adults pròpia dels serveis d’acollida.
m) Associacions i fundacions.
n) Cooperatives i economia social.
o) Cultura.
p) Qualsevol altre àmbit que sigui competència de la Generalitat en relació amb 

la matèria, d’acord amb l’Estatut d’autonomia.

Títol II. Dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació

Capítol I. Disposicions generals

Article 3. Principi general
3.1 Les administracions públiques han d’integrar el dret a la igualtat de tracte i 

la no-discriminació de manera activa en la seva actuació, en l’adopció i l’execució 
de les disposicions normatives, i en la definició, la planificació, la implementació i 
l’avaluació de les polítiques públiques.

3.2 Els poders públics, per tal de garantir la plena igualtat, adoptaran mesures es-
pecífiques adreçades a prevenir o eliminar qualsevol discriminació que pugui afec-
tar les persones en els termes que preveu la present Llei.

Aquestes mesures han de ser raonables i proporcionades en relació amb els mit-
jans per desplegar-la i els objectius que persegueix.

Article 4. El dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació
4.1 Es reconeix el dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Ningú no pot 

ser discriminat per raó de naixement, nacionalitat o manca de nacionalitat, orígens 
ètnics o socials, sexe, religió, convicció o opinió, edat, discapacitat, orientació o 
identitat sexual, malaltia física o mental, o qualsevol altra condició o circumstància 
personal o social.

4.2 El dret protegit per aquesta Llei implica l’absència de tota discriminació per 
raó de les causes que preveu l’apartat anterior i queda prohibida tota disposició, con-
ducta, acte, criteri o pràctica que hi atempti.

4.3 Es consideren vulneracions d’aquest dret la discriminació, directa o indirec-
ta, per associació i per error, la discriminació múltiple, la denegació d’ajustaments 
raonables, l’assetjament, la inducció, ordre o instrucció de discriminar, les represà-
lies i l’incompliment de les mesures d’acció positiva derivades d’obligacions norma-
tives o convencionals.
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4.4 No es considera discriminació la diferència de tracte basada en alguna de les 
causes previstes en aquesta llei, derivada d’una disposició, conducta, acte, criteri o 
pràctica que es pugui justificar objectivament per una finalitat legítima i com a mitjà 
adequat, necessari i proporcionat.

Article 5. Definicions
Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per:
a) Discriminació directa: situació en què es troba una persona que és, ha estat o 

pot ser tractada d’una manera menys favorable que una altra en una situació anàloga 
per raó de les causes que preveu l’article 4.1.

b) Discriminació indirecta: situació en què una disposició, un criteri, una inter-
pretació o una pràctica aparentment neutres poden ocasionar a una persona un des-
avantatge particular respecte a una altra per raó de les causes que preveu l’article 4.1.

c) Discriminació per associació: situació en què una persona és objecte de discri-
minació com a conseqüència de la seva relació amb una persona o un grup per raó 
de les causes que preveu l’article 4.1.

d) Discriminació per error: situació en què una persona és objecte de discrimi-
nació com a conseqüència d’una apreciació errònia sobre les seves característiques 
per raó de les causes que preveu l’article 4.1.

e) Discriminació múltiple: situació en què una persona és objecte de discrimi-
nació com a conseqüència de la concurrència o interacció de diverses causes de 
discriminació que preveu aquesta Llei, i que genera una forma específica de discri-
minació.

f) Assetjament discriminatori: qualsevol comportament basat en alguna de les 
causes de discriminació que preveu la present Llei, amb l’objectiu d’atemptar contra 
la dignitat d’una persona o la seva integritat física o psíquica, o de crear-li un entorn 
intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest.

g) Ordre de discriminar: qualsevol instrucció duta a terme per una autoritat, òr-
gan o superior jeràrquic que impliqui la discriminació per qualsevol causa que pre-
veu aquesta Llei.

h) Represàlia discriminatòria: tracte advers o efecte negatiu que es produeix con-
tra una persona com a conseqüència de la presentació d’una queixa, una reclama-
ció, una denúncia, una demanda o un recurs, de qualsevol tipus, destinat a evitar, 
disminuir o denunciar la discriminació o l’assetjament a què és sotmesa o ha estat 
sotmesa; o contra els que col·laborin o participin en un procediment iniciat arran 
d’aquesta queixa, reclamació, denúncia, demanda o recurs.

i) Denegació d’ajustos raonables: actuació consistent a impedir, negar o no dur a 
terme les mesures d’adequació físiques, socials i actitudinals que, d’una manera efi-
caç i pràctica i sense que comportin una càrrega desproporcionada, facilitin l’acces-
sibilitat o la participació d’una persona amb discapacitat en igualtat de condicions 
que la resta de ciutadania.

j) Victimització secundària: maltractament addicional exercit contra persones 
que es troben en alguns dels supòsits de discriminació, assetjament o represàlia com 
a conseqüència directa o indirecta dels dèficits de les intervencions dutes a terme 
pels organismes responsables, i també per les actuacions d’altres agents implicats,

k) Accions positives: les diferències de tracte orientades a prevenir, eliminar i 
compensar qualsevol forma de discriminació en la seva dimensió col·lectiva o social.

Capítol II. El dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació en àmbits 
socioeconòmics

Article 6. Ocupació i funció pública
Els poders públics dissenyaran polítiques per garantir la igualtat d’oportunitats 

en el treball, vetllant perquè no existeixi discriminació directa o indirecta per les 
raons que es relacionen a l’article 4.1. A més, en el marc que estableixi la normativa 
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vigent, aplicaran mesures d’acció positiva, proporcionades a les necessitats específi-
ques de les persones en situació de major vulnerabilitat

Article 7. Negociació col·lectiva
Les persones incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei han d’adoptar mesures 

per fomentar el diàleg amb els agents socials i econòmics envers l’establiment d’ac-
cions positives per prevenir, eliminar i corregir qualsevol forma de discriminació 
en la regulació i negociació de les condicions de treball, i l’establiment de codis de 
conducta i bones pràctiques en aquest àmbit.

Article 8. Organitzacions polítiques, sindicals, empresarials, 
professionals i d’interès social o econòmic
Les organitzacions polítiques, sindicals, empresarials, els col·legis professionals 

i qualsevol altra organització d’interès social o econòmic incloses en l’àmbit d’apli-
cació d’aquesta Llei, han de respectar el dret a la igualtat en l’adhesió, la inscripció, 
l’afiliació i la participació dels seus membres i en la seva estructura orgànica i fun-
cionament.

Article 9. Participació cívica i social
Les administracions públiques catalanes han de garantir que l’accés a les dife-

rents formes de participació cívica i social es produeix en condicions d’igualtat i 
equitat sense que es produeixin situacions discriminatòries per qualsevol de les cau-
ses que preveu la Llei.

Article 10. Educació
10.1 Les administracions educatives han de garantir l’absència de qualsevol forma 

de discriminació per raó de les causes que preveu aquesta Llei, d’acord amb els princi-
pis rectors del sistema educatiu previstos a la legislació específica en matèria educativa.

10.2 Les administracions educatives han de mantenir la deguda atenció a l’alum-
nat que, per raó d’alguna de les causes que expressa aquesta Llei o perquè es troben 
en situació desfavorable a causa de discapacitat, raons socioeconòmiques, culturals 
o d’alguna altra índole, presentin necessitats específiques de suport educatiu o per-
centatges més elevats d’absentisme o abandonament escolar.

10.3 En el contingut de la formació del professorat, i en les competències de totes 
les etapes educatives, s’ha d’atorgar una atenció especial al dret d’igualtat de tracte 
i no-discriminació.

Article 11. Sanitat
11.1 Les administracions públiques sanitàries, en l’àmbit de les seves compe-

tències, garanteixen l’absència de qualsevol forma de discriminació en l’accés als 
serveis i en les prestacions sanitàries per raó de qualsevol de les causes que preveu 
aquesta Llei.

11.2 Ningú no pot ser exclòs d’un tractament sanitari per la concurrència d’una 
discapacitat o malalties preexistents o intercurrents, llevat que raons mèdiques així 
ho justifiquin.

11.3 Les administracions sanitàries promouen accions destinades a aquells grups 
de població que presentin necessitats sanitàries específiques, com ara les persones 
grans, als infants i adolescents, les persones amb discapacitat, que pateixin malal-
ties mentals, cròniques, minoritàries, degeneratives o en fase terminal, síndromes 
incapacitants, portadores de virus, víctimes de maltractament, amb problemes de 
drogodependència, minories ètniques, col·lectius religiosos, entre d’altres, i, en ge-
neral, persones pertanyents a grups en risc d’exclusió, amb la finalitat de garantir un 
accés i gaudi efectius dels serveis sanitaris d’acord amb les seves necessitats.

11.4 Les administracions públiques sanitàries, en l’àmbit de les seves competèn-
cies, despleguen accions per a la igualtat de tracte i la prevenció de la discriminació, 
que poden consistir en el desplegament de plans i programes d’adequació sanitària.
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Article 12. Serveis socials
12.1 Les administracions públiques catalanes han de garantir la prestació dels 

serveis socials sense cap mena de discriminació, i el seu ús efectiu en condicions 
d’igualtat, equitat i justícia redistributiva, en els termes que preveu la normativa de 
serveis socials.

12.2 Als efectes del que disposa el paràgraf anterior, les polítiques i actuacions 
de serveis socials s’han de basar en la igualtat, la solidaritat i la justícia social i han de 
procurar l’atenció prioritària de les persones en situació de vulnerabilitat.

Article 13. Atenció a la infància, l’adolescència, la joventut, les persones 
amb discapacitat i les persones grans
Les entitats i les persones incloses en l’àmbit d’aplicació de la present Llei han 

de garantir que no es produeixin situacions discriminatòries que preveu aquesta Llei 
i han d’establir, si és el cas, accions positives destinades a protegir els infants, els 
adolescents, els joves, les persones amb discapacitat i les persones grans per millo-
rar les seves condicions de vida, afavorir la seva incorporació a la feina o l’accés a 
diferents béns i serveis essencials.

Article 14. Habitatge
Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competències, 

han de garantir que les polítiques d’habitatge respectin el dret a la igualtat de tracte 
i previnguin la discriminació per qualsevol de les causes que preveu la present Llei.

Alhora, han de tenir en compte, en la seva elaboració, les necessitats dels grups 
amb més dificultats per a l’accés a l’habitatge per raó de les causes que preveu 
aquesta Llei.

Article 15. Establiments o espais oberts al públic
15.1 Les condicions d’accés, permanència, ús i gaudi dels establiments o espais 

oberts al públic, espectacles públics o activitats recreatives han de garantir l’absèn-
cia de qualsevol forma de discriminació per raó de les causes que preveu aquesta 
Llei.

15.2 Les persones titulars dels establiments i locals o les organitzadores d’es-
pectacles públics o activitats recreatives han de donar a conèixer en un espai visible 
els criteris i les limitacions que resultin de l’exercici del dret d’admissió, així com 
complir la resta de normativa sectorial d’aplicació en matèria de locals de pública 
concurrència.

Article 16. Mitjans de comunicació social i societat de la informació
16.1 Tots els mitjans de comunicació social han de respectar el dret a la igualtat 

de tracte i evitar tota forma de discriminació en el tractament de la informació, en 
els seus continguts i la seva programació.

16.2 Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves respectives 
competències, han de promoure l’adopció d’acords d’autoregulació dels mitjans de 
comunicació social que contribueixin al compliment de la legislació en matèria d’i-
gualtat de tracte i no-discriminació, i el llenguatge no sexista, incloses les activitats 
de venda i publicitat que continguin.

16.3 Les administracions públiques desenvoluparan i promouran activitats d’in-
formació i campanyes de conscienciació per la promoció de la igualtat de tracte i la 
no discriminació en els termes d’aquesta llei.

Article 17. Cultura
Les administracions públiques catalanes han de garantir, en l’accés i el gaudi de 

la cultura, l’absència de qualsevol forma de discriminació per raó de les causes que 
preveu aquesta Llei.
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Article 18. Llibertat religiosa
Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competències, 

han de desenvolupar accions per a la igualtat de tracte i la prevenció de la discrimi-
nació per motius religiosos i han de garantir que les polítiques públiques respectin 
el dret a la llibertat religiosa en els termes que estableix la Llei.

Títol III. Defensa i promoció del dret a la igualtat de tracte i la no-
discriminació

Capítol I. Garanties del dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Article 19. Mesures de protecció enfront de la discriminació
19.1 La protecció enfront de la discriminació obliga a aplicar mètodes o instru-

ments suficients per a la seva detecció, a adoptar mesures preventives i a articular 
mesures adequades per al cessament de les situacions discriminatòries.

19.2 L’incompliment de les obligacions que preveu l’apartat anterior dóna lloc a 
responsabilitats administratives.

Article 20. Efectes de la contravenció de les normes que preveu 
aquesta Llei
La contravenció de les normes que aquesta Llei preveu en matèria d’igualtat de 

tracte pot comportar la nul·litat de les disposicions, els actes o les clàusules dels ne-
gocis jurídics i pot donar lloc a responsabilitats d’acord amb el que estableix la le-
gislació aplicable.

Article 21. Legitimació per a la defensa del dret a la igualtat de tracte  
i contra la discriminació
21.1 Sens perjudici del que disposa l’article 29.1.d), quan una autoritat pública, 

amb ocasió de l’exercici de les seves competències, tingui coneixement d’un supòsit 
de discriminació dels que preveu aquesta Llei, si és competent, ha d’incoar el pro-
cediment administratiu corresponent, en el qual es poden acordar les mesures ne-
cessàries per investigar les circumstàncies del cas i adoptar les mesures oportunes 
i proporcionades per eliminar-lo, o, en cas de no ser-ho, comunicar aquests fets de 
forma immediata a l’Administració competent, d’acord amb el que estableixen les 
lleis administratives.

21.2 Sens perjudici de la legitimació individual de la persona afectada, els sindi-
cats, les associacions professionals de treballadors autònoms, les organitzacions de 
consumidors i usuaris i les associacions i organitzacions constituïdes legalment que 
tinguin entre els seus fins la defensa i la promoció dels drets humans i compleixin 
els requisits que indica l’apartat 3 d’aquest article, poden tenir la consideració d’in-
teressat en els procediments administratius en què l’Administració hagi de pronun-
ciar-se en relació amb una situació de discriminació que preveu aquesta Llei, sempre 
que comptin amb l’autorització de la persona o persones afectades. No és necessària 
aquesta autorització quan les persones afectades siguin una pluralitat indetermina-
da o de difícil determinació, sens perjudici que els que es considerin afectats també 
puguin participar en el procediment.

21.3 Els requisits que han de reunir les entitats a què es refereix l’apartat ante-
rior són:

a) Que s’hagin constituït legalment almenys dos anys abans de la iniciació del 
procediment corresponent, llevat que exercitin les accions administratives o judi-
cials en defensa dels membres que la integren.

b) Que, segons els seus estatuts, desenvolupin la seva activitat en el territori català.
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Capítol II. Promoció del dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació 
i mesures d’acció positiva

Article 22. Promoció del dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació
22.1 Amb la finalitat de fer efectiu el dret constitucional a la igualtat, els poders 

públics han d’adoptar mesures d’acció positiva per raó de les causes que estableix 
aquesta Llei i han d’impulsar polítiques de foment de la igualtat de tracte en les re-
lacions entre particulars i d’assoliment d’acords dels diferents sectors socials o eco-
nòmics en la matèria.

22.2 Les empreses i altres organitzacions poden assumir la realització d’accions 
de responsabilitat social consistents en mesures econòmiques, comercials, laborals, 
assistencials o d’una altra naturalesa, destinades a promoure condicions d’igualtat 
de tracte i no-discriminació en el si de les empreses i organitzacions o en el seu en-
torn social.

Article 23. Planificació estratègica per a la igualtat de tracte  
i la no-discriminació
23.1 El Pla nacional per a la igualtat de tracte i la no-discriminació és el docu-

ment que determina els eixos, les línies estratègiques, els objectius i les mesures per 
prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació per raó de les causes que 
estableix aquesta Llei.

23.2 El Pla nacional té caràcter quadriennal i correspon al departament compe-
tent per raó de la matèria la preparació, el seguiment i l’avaluació, i s’ha de garantir 
la participació de les organitzacions representatives dels interessos socials afectats 
en cada una d’aquestes fases. L’aprovació del Pla nacional correspon al Govern de 
la Generalitat.

23.3 El Pla nacional per a la igualtat de tracte i la no-discriminació incorpora de 
forma prioritària:

a) Els principis bàsics d’actuació en matèria de no-discriminació.
b) Les mesures dirigides a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discrimi-

nació.
c) Les mesures d’atenció especial a les discriminacions múltiples que per la seva 

pròpia naturalesa suposen un atac més greu al dret a la igualtat de tracte i la no-dis-
criminació.

d) Les mesures dirigides a la informació, conscienciació i formació en igualtat 
de tracte i no-discriminació.

Article 24. Col·laboració entre institucions públiques
24.1 La Generalitat de Catalunya i les entitats locals han de cooperar entre si per 

integrar la igualtat de tracte i la no-discriminació en l’exercici de les seves compe-
tències i, en especial, en els seus instruments de planificació.

24.2 S’han d’establir, si escau, la col·laboració i la coordinació oportunes amb el 
Síndic de Greuges, la Fiscalia i altres institucions públiques que incideixin en l’àm-
bit de la no-discriminació.

Article 25. Estadístiques i estudis
25.1 A fi de fer efectives les disposicions que contenen aquesta Llei i la legislació 

específica en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació, les institucions públi-
ques catalanes han d’introduir en l’elaboració dels seus estudis, memòries o esta-
dístiques, sempre que es refereixin o afectin aspectes relacionats amb la igualtat de 
tracte, els indicadors i els procediments que permetin el coneixement de les causes, 
l’extensió, l’evolució, la naturalesa i els efectes de la discriminació per raó de les 
causes que preveu aquesta Llei. En aquests estudis, memòries o estadístiques, s’ha 
de tenir en compte sempre la perspectiva de gènere i s’ha de disposar de les dades 
segregades per sexe i edats.
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25.2 El Cos de Mossos d’Esquadra i les policies locals han de recopilar les dades 
sobre el component discriminatori de les denúncies cursades i les han de processar 
en els sistemes estadístics de seguretat corresponents.

25.3 En tot cas, les dades de caràcter personal obtingudes en el àmbit de les ac-
tuacions a que es refereix aquest article queden protegides pel secret estadístic que 
regula la legislació sobre la funció estadística que resulti aplicable en cada cas i per 
la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Article 26. Subvencions públiques i contractació
26.1 Les administracions públiques catalanes, en l’exercici de les seves compe-

tències, poden determinar els àmbits en què les bases reguladores per a la concessió 
de subvencions hagin d’incloure la valoració d’actuacions per a la consecució efec-
tiva de la igualtat de tracte i la no-discriminació per part de les entitats sol·licitants.

26.2 Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competèn-
cies respectives, a través dels seus òrgans de contractació i en relació amb l’execució 
dels contractes que subscriguin, poden establir condicions especials amb la finalitat 
de promoure la igualtat de tracte i la no-discriminació, d’acord amb el que estableix 
la legislació de contractes del sector públic.

Article 27. Formació
Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competències 

respectives, han de preveure en les seves activitats formatives l’estudi i l’aplicació 
de la igualtat de tracte i la no-discriminació, tant en els programes de les proves se-
lectives d’accés a l’ocupació pública com en la formació continuada del personal al 
seu servei.

Títol IV. Òrgan per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Article 28. Objecte i naturalesa
28.1 El Govern ha de crear mitjançant Decret un òrgan per a la igualtat de tracte 

i la no-discriminació, adscrit al departament de la Generalitat competent per raó de 
la matèria, encarregat de protegir i promoure la igualtat de tracte i la no-discrimi-
nació de les persones per raó de les causes i en els àmbits que preveu aquesta Llei.

28.2 En l’exercici de les funcions establertes a l’article següent, l’òrgan previst a 
l’apartat anterior ha d’actuar amb plena independència i autonomia.

28.3 Les resolucions de l’òrgan per a la igualtat de tracte i la no-discriminació 
dictades en l’exercici de les funcions establertes a l’article següent posen fi a la via 
administrativa.

28.4 La regulació mitjançant decret ha de dotar l’òrgan per a la igualtat de tracte 
i la no-discriminació dels mitjans personals i materials necessaris per a l’exercici de 
les seves funcions, sempre respectant-ne la seva independència i autonomia.

Article 29. Funcions
L’òrgan per a la igualtat de tracte i la no-discriminació ha de tenir les funcions 

següents:
a) Donar suport a les persones que hagin pogut sofrir discriminació per raó de 

les causes que estableix l’article 4.1 d’aquesta Llei per a la tramitació de les seves 
queixes o reclamacions.

b) Constituir-se, amb el consentiment exprés de les parts, en òrgan de mediació 
o conciliació entre elles en relació amb violacions del dret a la igualtat de tracte i la 
no-discriminació, a excepció de les que tinguin contingut penal o laboral.

En tot cas, queda prohibida la mediació o conciliació en matèria de violència 
masclista.

La mediació o la conciliació davant d’aquest òrgan substitueix el recurs d’alçada 
i, si escau, el de reposició, en relació amb les resolucions i els actes de tràmit suscep-
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tibles d’impugnació, als efectes del que preveu l’article 112.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

c) Iniciar, d’ofici o instància de tercers, investigacions sobre l’existència de pos-
sibles situacions de discriminació que revesteixin una gravetat o rellevància espe-
cials, fora d’aquelles que revesteixin caràcter d’infracció penal. En aquests casos, 
l’òrgan ha de cessar en la investigació i remetre les actuacions al Ministeri Fiscal o 
a l’autoritat judicial.

d) Exercir la potestat d’incoació, inspecció, instrucció i sanció, d’acord amb el rè-
gim d’infraccions i sancions que preveu aquesta Llei. En tot cas s’exceptuen d’aquest 
apartat els àmbits de la Inspecció de treball i els dels procediments sancionadors en 
l’ordre social.

e) Promoure l’adopció de codis de bones pràctiques en matèria de lluita contra 
la discriminació.

f) Col·laborar amb el Síndic de Greuges, amb el Ministeri Fiscal i amb les insti-
tucions i organismes públics.

g) Emetre dictamen, amb caràcter preceptiu, sobre els projectes de disposicions 
de caràcter general que despleguin aquesta Llei.

h) Informar, amb caràcter preceptiu, sobre el Pla nacional per a la igualtat de 
tracte i la no-discriminació, així com sobre aquells plans i programes de rellevància 
especial en la matèria.

i) Elaborar, en coordinació amb els òrgans competents en matèria estadística, in-
formes estadístics de caràcter periòdic i promoure estudis sobre la igualtat de tracte 
i la no-discriminació.

j) Vetllar pel compliment de la normativa reguladora de la igualtat de tracte i la 
no-discriminació, en l’àmbit de les seves competències, així com formular propos-
tes per modificar-la.

k) Qualsevol altra que li atribueixin les Lleis i el decret de creació de l’òrgan.

Títol V. Infraccions i sancions en matèria d’igualtat de tracte  
i no-discriminació

Article 30. Objecte i àmbit d’aplicació
30.1 El present títol té per objecte establir el règim d’infraccions i sancions que 

garanteixen les condicions bàsiques en matèria d’igualtat de tracte i no-discrimina-
ció, en defecte de normativa específica d’aplicació preferent.

30.2 No es poden sancionar els fets que hagin estat sancionats penalment o ad-
ministrativament, en els casos en què s’apreciï identitat de subjecte, de fet i de fo-
nament.

30.3 En els supòsits en què les infraccions puguin ser constitutives d’il·lícit pe-
nal, l’Administració ho ha de posar en coneixement de l’òrgan judicial competent 
o el Ministeri Fiscal i s’ha d’abstenir de seguir el procediment sancionador mentre 
l’autoritat judicial no dicti sentència ferma o resolució que posi fi al procediment, 
o mentre el Ministeri Fiscal no comuniqui la improcedència d’iniciar o prosseguir 
actuacions. Si no s’ha estimat l’existència d’il·lícit penal, o en el cas d’haver-se dic-
tat resolució d’un altre tipus que posi fi al procediment penal, l’Administració ha de 
continuar l’expedient sancionador basant-se en els fets que els tribunals hagin con-
siderat provats.

30.4 La tutela administrativa davant les vulneracions del dret a la igualtat de 
tracte ha de comprendre, segons el cas, l’adopció de totes les mesures necessàries 
adreçades al cessament immediat de la discriminació, l’adopció de mesures caute-
lars, la prevenció de violacions imminents o ulteriors, la indemnització i el restabli-
ment de la persona perjudicada en el ple exercici del seu dret.

Sempre que la discriminació resti acreditada, el càlcul de la indemnització ha de 
tenir en compte els danys i perjudicis causats, incloent el dany moral.
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Els danys s’han de valorar atenent les circumstàncies del cas i la gravetat de la 
lesió efectivament produïda, així com, si escau, la difusió o audiència del mitjà a 
través del qual s’hagi produït.

Article 31. Infraccions
31.1 Les infraccions en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació es qualifi-

quen de lleus, greus o molt greus.
31.2 Tenen la consideració d’infraccions lleus les conductes que incorrin en irre-

gularitats formals per la inobservança del que estableix aquesta Llei i la seva norma-
tiva de desplegament, sempre que no generin o continguin un efecte discriminatori, ni 
estiguin motivades en una raó discriminatòria en els termes que preveu aquesta Llei.

31.3 Tenen la consideració d’infraccions greus:
a) Els actes o les omissions que constitueixin una discriminació, directa o in-

directa, per associació o per error, així com els que constitueixin inducció, ordre o 
instrucció de discriminar una persona per raó de les causes que preveu l’article 4.1, 
en relació amb una altra persona que es trobi en situació anàloga o comparable.

b) Qualsevol conducta de represàlia en els termes d’aquesta Llei.
c) L’incompliment d’un requeriment administratiu específic, que no constituei-

xi una exigència formal, formulat per l’òrgan administratiu al qual correspongui 
l’exercici de les competències necessàries per donar compliment a les previsions 
d’aquesta Llei.

d) La comissió d’una tercera infracció lleu o més, sempre que en el termini de 
l’any anterior el presumpte infractor ja hagi estat sancionat per dues infraccions 
lleus mitjançant resolució administrativa ferma.

31.4 Tenen la consideració d’infraccions molt greus:
a) Els actes o les omissions que constitueixin discriminació múltiple.
b) Les conductes d’assetjament discriminatori que regula l’article 5.f).
c) La pressió greu exercida sobre l’autoritat, un agent d’aquesta, el personal fun-

cionari o un empleat públic, en l’exercici de les potestats administratives per a l’exe-
cució de les mesures que preveuen la present Llei i les normes del seu desplegament.

d) La comissió d’una tercera infracció greu o més, sempre que en el termini dels 
dos anys anteriors el presumpte infractor ja hagi estat sancionat per dues infraccions 
greus mitjançant resolució administrativa ferma.

Article 32. Sancions
Les infraccions que estableix aquesta Llei són sancionades amb multes d’acord 

amb la graduació que s’efectuï:
a) Les infraccions lleus se sancionen amb una multa d’una quantia equivalent a 

l’import mensual de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, corresponent 
a un període de fins a tres mesos.

b) Les infraccions greus se sancionen amb multa d’una quantia equivalent a l’im-
port de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya corresponent a un període 
d’entre tres mesos i un dia i set mesos.

c) Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa d’una quantia equiva-
lent a l’import de renda de suficiència de Catalunya corresponent a un període d’en-
tre set mesos i un dia i deu mesos.

Article 33. Criteris de graduació de les sancions
33.1 La multa i la sanció accessòria, si escau, imposada per l’òrgan administratiu 

sancionador, ha de guardar la deguda adequació i proporcionalitat amb la gravetat 
del fet constitutiu de la infracció, i l’import de la multa s’ha de fixar de manera que 
a l’infractor no li resulti més beneficiós abonar-la que cometre la infracció. En tot 
cas, les sancions s’han de graduar d’acord amb els criteris següents:

a) La intencionalitat de la persona infractora.
b) La naturalesa dels danys causats.
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c) La permanència o transitorietat de les repercussions de la infracció.
d) El nombre de persones afectades.
e) El grau de participació en la comissió de la infracció
f) La repercussió social de les infraccions i el grau de difusió dels mitjans emprats.
g) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de 

la mateixa naturalesa, quan així s’hagi declarat per resolució ferma.
h) El benefici econòmic que hagi generat la persona autora de la infracció.
i) La condició d’autoritat, agent d’aquesta, personal funcionari o empleat públic 

de la persona infractora.
33.2 Quan de la comissió d’una infracció en derivi necessàriament la comissió 

d’una altra o altres, s’ha d’imposar la sanció corresponent a la infracció més greu.

Article 34. Sancions accessòries i substitució de sancions
34.1 Quan les infraccions siguin molt greus l’òrgan que resolgui l’expedient san-

cionador, mitjançant resolució motivada, podrà imposar com a sanció accessòria, a 
més de la multa que sigui procedent, la prohibició de rebre ajuts o subvencions per 
un període de dos anys, com a màxim.

34.2 En la imposició de sancions, per resolució motivada de l’òrgan que resolgui 
l’expedient sancionador, amb el consentiment de la persona sancionada, i sempre 
que no es tracti d’infraccions molt greus, es pot substituir la sanció econòmica per la 
prestació de la seva cooperació personal no retribuïda en activitats d’utilitat pública, 
amb interès social i valor educatiu, o en tasques de reparació dels danys causats o 
de suport o assistència a les víctimes dels actes de discriminació; per l’assistència a 
cursos de formació o sessions individualitzades, o per qualsevol altra mesura alter-
nativa que tingui la finalitat de conscienciar l’infractor sobre la igualtat de tracte i 
la no-discriminació, i de reparar el dany moral de les víctimes i dels grups afectats.

Article 35. Prescripció de les infraccions i de les sancions
35.1 Les infraccions a què es refereix aquesta Llei qualificades de lleus prescriuen 

als sis mesos; les qualificades de greus, als dotze mesos, i les qualificades de molt 
greus, als divuit mesos.

35.2 Les sancions imposades prescriuen als tres mesos si són lleus, al cap de sis 
mesos si són greus i al cap de dotze mesos si són molt greus.

Article 36. Procediment sancionador
36.1 En defecte de règim sancionador específic establert per llei sectorial, la inco-

ació i la instrucció dels expedients sancionadors, així com la imposició de les sanci-
ons administratives corresponents, correspon a l’òrgan a què fa referència l’article 28. 
Quan aquest òrgan específic o un departament consideri que la potestat sancionadora 
correspon a una altra Administració pública, ho ha de posar en coneixement d’aques-
ta i li ha de traslladar l’expedient corresponent.

36.2 El termini màxim en què s’ha de notificar la resolució del procediment san-
cionador és de sis mesos.

36.3 En els casos en què s’aporti un principi de prova del qual s’infereixi que 
una de les infraccions que preveuen aquesta Llei i la legislació específica en matèria 
d’igualtat de tracte i no-discriminació l’hagi pogut cometre una autoritat o personal 
al servei de les administracions públiques, l’òrgan administratiu competent, quan 
en tingui coneixement, ha d’adoptar les mesures provisionals que siguin oportunes 
perquè desaparegui la situació de discriminació.

En el supòsit que preveu el paràgraf anterior, l’òrgan administratiu competent ha 
d’iniciar el procediment disciplinari corresponent respecte de la persona responsa-
ble, d’acord amb el que disposa la legislació que li sigui aplicable. Així mateix, s’ha 
d’instruir el procediment sancionador que preveu aquesta Llei en els supòsits en què 
el presumpte autor sigui una autoritat o càrrec públic que no tingui la condició de 
personal al servei de les administracions públiques.
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Si de la instrucció del procediment sancionador corresponent en resulta respon-
sable l’autoritat o personal al servei de les administracions públiques, els fets decla-
rats provats en la resolució esmentada vinculen l’Administració en el procediment 
de responsabilitat patrimonial que ha d’instruir per determinar la indemnització 
que, si escau, sigui procedent pels danys i perjudicis que s’hagin pogut ocasionar a 
favor de qui hagi resultat víctima de la discriminació.

Disposicions addicionals

Primera. Aplicació supletòria de la Llei
Aquesta Llei s’aplica amb caràcter supletori de les lleis sectorials específiques
En particular, el Títol V d’aquesta Llei és d’aplicació supletòria al règim sancio-

nador establert a la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbia-
nes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia 
i la transfòbia.

Aquesta Llei també és d’aplicació en defecte de previsió específica en la Llei 
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

Segona. Assumpció de funcions per l’òrgan per a la igualtat de tracte  
i la no-discriminació
L’òrgan per a la igualtat de tracte i la no-discriminació de l’article 28 ha d’assu-

mir la potestat sancionadora i les funcions de l’article 39 de la Llei 11/2014, del 10 
d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i interse-
xuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. La discriminació múltiple 
s’ha d’aplicar atenent conjuntament els supòsits que preveuen la Llei 11/2014, del 10 
d’octubre, i la present Llei.

Tercera. Incidència de la Llei en matèria d’infraccions i sancions  
de l’ordre social
El règim sancionador d’aquesta Llei s’aplica sens perjudici de la normativa en 

matèria d’infraccions i sancions en l’ordre social.

Disposicions transitòries

Primera. Règim transitori de procediments
Als procediments administratius ja iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor 

d’aquesta Llei no els és d’aplicació i es regeixen per la normativa anterior.

Segona. Procediment sancionador en matèria antidiscriminatòria
Mentre no s’aprovi el Reglament del procediment sancionador en matèria anti-

discriminatòria, és d’aplicació el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el pro-
cediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.

Tercera. Competència en procediments sancionadors relatius a la Llei 
11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia,  
la bifòbia i la transfòbia.
Mentre no s’aprovi el decret de creació de l’òrgan previst al Títol IV d’aquesta 

Llei, la competència per a incoar els expedients administratius del règim sanciona-
dor de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia, i la imposició de les sancions, correspon a la persona titular de la se-
cretaria general del departament competent en matèria de no-discriminació de les 
persones LGBTI
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Disposició derogatòria única
Es deroga l’article 38 de la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets 

de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, 
la bifòbia i la transfòbia.

Així mateix, resten derogades les disposicions de rang igual o inferior contràries 
al que disposa aquesta Llei.

Disposicions finals

Primera. Desplegament i execució
El Govern i els departaments de la Generalitat, d’acord amb el que preveu la 

present Llei, i en l’àmbit de les respectives competències, poden dictar les normes 
reglamentàries necessàries per al desplegament i l’execució d’aquesta Llei.

Segona. Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor en el termini d’un mes a partir de la seva publicació 

al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Antecedents del Projecte de llei 
1. Text del Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació, apro-

vat pel Govern a la sessió de data 10 de gener de 2017.

Documentació
2. Acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte 

de llei per a la no discriminació, aprovat a la sessió de Govern de 22 d’abril de 2014.
3. Reunió del Consell Nacional de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i inter-

sexuals LGBTI, de 20 de juliol de 2015.
4. Versió primera del text de l’Avantprojecte de llei per a la igualtat de tracte i la 

no discriminació de 22 de juliol de 2015.
5. Memòria general, versió 29 de juliol de 2015.
6. Memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades, versió 29 de ju-

liol de 2015.
7. Informe d’impacte organitzatiu de l’Àrea d’Organització del departament de 

Benestar Social i Família, de 28 de juliol de 2015.
8. Informe econòmic del departament de Benestar Social i Família, de 29 de ju-

liol de 2015.
9. Certificat de la Secretaria de Família i assistent al Consell Nacional LGBTI, de 

30 de juliol de 2015.
10. Informe jurídic preliminar de l’Assessoria Jurídica del departament de Ben-

estar Social i Família, de 30 de juliol de 2015.
11. Informe de la Direcció General de Pressupostos, de 31 de juliol de 2015.
12. Informe d’impacte de gènere, de l’Institut Català de les Dones, de 3 d’agost 

de 2015.
13. Versió del text de l’Avantprojecte de llei per a la igualtat de tracte i la no dis-

criminació consolidat al Consell Tècnic Ap. II, de 4 d’agost de 2015.
14. Certificat del Consell Tècnic Ap. II, de 5 d’agost de 2015.
15. Edicte d’informació pública, publicat al DOGC núm. 6928 de 5 d’agost de 2015.
16. Memòria de les observacions i al·legacions presentades en els tràmits d’au-

diència, informació pública i informes i valoració de la unitat directiva promotora 
de l’Avantprojecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació, de 3 de 
setembre de 2015.

17. Informe de l’Àrea d’Organització de l’Administració i del Sector Públic de la 
Secretaria d’Administració i Funció Pública, de 4 de setembre de 2015.

18. Informe jurídic final de l’Assessoria Jurídica del departament de Benestar 
Social i Família, de 4 de setembre de 2015.
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19. Memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades, versió de 7 de 
setembre de 2015.

20. Memòria de les observacions i al·legacions presentades en els tràmits d’au-
diència, informació pública i informes i valoració de la unitat directiva promotora 
de l’Avantprojecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació, de 7 de 
setembre de 2015.

21. Versió del text de l’Avantprojecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-dis-
criminació consolidat al Consell Tècnic Ap. IV.A, de 8 de setembre de 2015.

22. Certificat del Consell Tècnic Ap. IV.A, de 9 de setembre de 2015.
23. Memòria de les observacions i al·legacions presentades en els tràmits d’au-

diència, informació pública i informes i valoració de la unitat directiva promotora 
de l’Avantprojecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació, de 8 de 
setembre de 2015.

24. Nota justificativa introducció darrer canvi al text de l’Avantprojecte de llei 
per a la igualtat de tracte i la no discriminació, de data 10 de setembre de 2015.

25. Versió del text de l’Avantprojecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-dis-
criminació consolidat i aprovat a la sessió del Govern, de 15 de setembre de 2015.

26. Certificació del secretari del Govern relativa a l’aprovació de l’Avantprojecte 
de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació, de 15 de setembre de 2015.

27. Nota jurídica relativa a l’Avantprojecte de llei per a la igualtat de tracte i la 
no-discriminació, de data 20 de desembre de 2016.

28. Versió del text de l’Avantprojecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-dis-
criminació consolidat al Consell Tècnic Ap. IV.A, de 20 de desembre de 2016.

29. Certificat del Consell Tècnic Ap. IV.A, de 21 de desembre de 2016.

N. de la r.: Els antecedents del Projecte de llei poden ésser consultats a l’Arxiu del 
Parlament.

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 47179).
Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.
Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats amb caràcter ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 5 dies hàbils (del 20.01.2017 al 
26.01.2017).
Finiment del termini: 27.01.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2017.

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 JS (reg. 47570).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 20.01.2017; 12:00 h.
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Proposició de llei de foment del desenvolupament rural sostenible en 
la programació i l’execució del Programa de desenvolupament rural 
de Catalunya 2014-2020 finançat per la Unió Europea
202-00046/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 20.01.2017 al 02.02.2017).
Finiment del termini: 03.02.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2017.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els sensors del riu Sió
250-00661/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45651 / Admissió a tràmit: Mesa de la CGAPH, 17.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 45651)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a establir convenis 
de col·laboració amb els ajuntaments amb la finalitat d’instal·lar sistemes de recolli-
da de dades en els rius en coordinació amb la Direcció General de Protecció Civil. 
Aquest organisme assumirà la interpretació de les dades recollides i les actuacions 
que se’n derivin segons el protocol establert a l’efecte.

Proposta de resolució sobre la gestió i planificació de l’horari dels 
trens accessibles del servei de rodalia
250-00668/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 46571 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 16.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46571)

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

1. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les inversions necessàries per garan-
tir l’accessibilitat del conjunt d’Estacions ferroviàries on es presten serveis de Ro-
dalies de Catalunya, permetent que les persones amb diversitat funcional, la gent 
gran i d’altres persones en situació de vulnerabilitat puguin viatjar amb autonomia, 
seguretat i comoditat.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Instar el Govern de la Generalitat a continuar amb les mesures de millora de 
l’accessibilitat del material mòbil dels serveis de Rodalies de Catalunya fins a arri-
bar al cent per cent de trens accessibles.

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

3. Instar el Govern de la Generalitat, en tant el Govern de l’Estat augmenta el 
nombre d’unitats, a gestionar i planificar els horaris dels trens accessibles atenent a 
l’afluència de les línies de rodalies, fins i tot en cap de setmana i dies festius.

Proposta de resolució sobre la línia de 220 kV entre Constantí i 
Viladecans al pas pel nucli urbà de Begues
250-00669/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 46583 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 17.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46583)

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

2. En el cas que l’ajuntament de Begues decidís impulsar un procés participatiu 
amb l’objectiu de valorar totes les opcions per resoldre la problemàtica de la línia de 
220 kV al seu pas per Begues, la Generalitat de Catalunya col·laborarà amb l’ajun-
tament de Begues pel correcte desenvolupament del procés participatiu o consulta 
popular.

Proposta de resolució sobre la inclusió de la clàusula d’equilibri de 
gènere en les convocatòries d’ajuts de suport als grups de recerca
250-00670/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 46584 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 17.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46584)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Recuperar el paràgraf següent: «Es tindrà en compte l’equilibri de gènere en 

el si del grup de recerca i la presència d’un investigador o d’una investigadora júni-
or que actuï com a persona coordinadora en formació, que tingui delegades algunes 
atribucions de l’investigador o la investigadora coordinador del grup de recerca», 
tota vegada que amb aquesta precisió s’aconsegueix que les dones tinguin més visi-
bilitat i pes dins d’un grup de recerca i s’aconsegueix donar tasques de responsabi-
litat i visibilitat als joves del grup.
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Proposta de resolució sobre el coneixement i la correcció de la 
bretxa salarial entre dones i homes en el sector públic
250-00672/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 46586 / Admissió a tràmit: Mesa de la CGAPH, 17.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46586)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar anual-
ment l’informe sobre l’execució de les mesures del Pla d’igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes de l’Administració de la Generalitat.

Proposta de resolució sobre el desenvolupament de la xarxa 
secundària de regadiu del canal Segarra-Garrigues
250-00682/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 46570 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 16.01.2017

JUNTS PEL SÍ (REG. 46570)

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

1. Iniciar la promoció per l’adhesió dels regants del sector 7, prèvia a la redacció 
del projecte d’execució de les obres en totes aquelles actuacions que són competèn-
cia de la Generalitat.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Permetre en determinades actuacions que el percentatge de requisit mínim de 
propietaris adherits al reg sigui d’un màxim del 50%, amb l’objectiu que el Govern 
pugui desenvolupar les obres pendents als sectors afectats.

Proposta de resolució sobre la regulació de l’economia col·laborativa
250-00687/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 46585 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 17.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46585)

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

Presentar al Parlament de Catalunya les conclusions de la Comissió Interdepar-
tamental de l’Economia Col·laborativa sobre la regulació de l’economia col·labora-
tiva el segon semestre de 2017.
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Proposta de resolució sobre la modernització i la renovació del 
vestuari i el material dels Mossos d’Esquadra
250-00692/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 46566 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 16.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46566)

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

1. Continuar valorant les oportunitats de modernització, com a part del compro-
mís de millora, en concepte de dotacions específiques i de dotacions genèriques del 
vestuari i dels materials del cos de Mossos d’Esquadra de la Generalitat.

Proposta de resolució sobre l’accidentalitat viària
250-00695/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 46565 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 16.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46565)

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

3. Mantenir la presència de les unitats policials de trànsit en els trams amb major 
perillositat i amb més iniciatives d’accidents i combinar-la amb els controls aleato-
ris i altres estratègies preventives.

Proposta de resolució sobre la defensa de les llibertats 
democràtiques
250-00703/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 46751 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 16.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 46751)

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
De supressió del punt 2

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (2)
D’addició d’un nou punt 5

5. En conseqüència, el Parlament de Catalunya insta el cos de Mossos d’Esqua-
dra a no limitar el dret de periodistes i ciutadans a captar imatges de les actuacions 
dels funcionaris públics, com a garantia del proclamat principi general de transpa-
rència, a fi de documentar les circumstàncies en què es produeixen i l’actuació res-
pectuosa amb els drets fonamentals.
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Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (3)
D’addició d’un nou punt 6

6. El Parlament de Catalunya insta el cos de Mossos d’Esquadra a no requisar 
gravacions ni càmeres ni mòbils ni altres instruments de gravació a la ciutadania, 
sota cap concepte.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (4)
D’addició d’un nou punt 7

7. El Parlament de Catalunya insta el cos de Mossos d’Esquadra a posar a dis-
posició de la ciutadania les gravacions realitzades pel propi cos de Mossos d’Esqua-
dra de les seves intervencions policials, sempre que en qui ho sol·liciti hi concorri 
un interès legítim.

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. 47571).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 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. 47572).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 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 JS (reg. 47573).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 12:00 h.
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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. 47574).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 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 JS (reg. 47575).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 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 JS (reg. 47576).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 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. 47577).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 12:00 h.

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. 47578).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 12:00 h.
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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. 47579).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 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. 47580).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 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 JS (reg. 47581).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 12:00 h.

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 JS (reg. 47582).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 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 JS (reg. 47583).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 12:00 h.
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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. 47584).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 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. 47585).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 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. 47586).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 12:00 h.

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. 47587).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 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. 47588).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 12:00 h.
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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. 47589).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 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. 47590).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 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. 47591).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 12:00 h.

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. 47592).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 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. 47593).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 12:00 h.
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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. 47594).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 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. 47595).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 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. 47596).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 12:00 h.

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. 47597).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 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. 47598).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 12:00 h.



BOPC 305
19 de gener de 2017

3.10.25. Propostes de resolució 44

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. 47599).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 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. 47600).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 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. 47616).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 12:00 h.

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. 47601).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 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. 47602).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 12:00 h.
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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. 47603).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 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 JS (reg. 47604).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 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. 47605).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 12:00 h.

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. 47606).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 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 JS (reg. 47607).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 12:00 h.

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre el trastorn específic del llenguatge
250-00744/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 47608).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 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. 47609).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 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. 47610).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 12:00 h.

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 JS (reg. 47611).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 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 JS (reg. 47612).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 12:00 h.
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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. 47613).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 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. 47614).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 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. 47615).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el Pla especial urbanístic del Centre de 
Residus de la Garrotxa
250-00765/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2017 al 30.01.2017).
Finiment del termini: 31.01.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2017.
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Proposta de resolució sobre el Pla director de cooperació al 
desenvolupament 2015-2018
250-00766/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2017 al 30.01.2017).
Finiment del termini: 31.01.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2017.

Proposta de resolució sobre els incidents ocorreguts davant de la 
caserna de la Guàrdia Civil de Manresa la nit del 13 de desembre
250-00768/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2017 al 30.01.2017).
Finiment del termini: 31.01.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2017.

Proposta de resolució sobre la saturació de les urgències 
hospitalàries
250-00769/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2017 al 30.01.2017).
Finiment del termini: 31.01.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2017.
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Proposta de resolució sobre el suport a les iniciatives que cerquen 
que la diada de Sant Jordi sigui declarada patrimoni cultural 
immaterial de la humanitat per la UNESCO
250-00770/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2017 al 30.01.2017).
Finiment del termini: 31.01.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2017.

Proposta de resolució 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
250-00771/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2017 al 30.01.2017).
Finiment del termini: 31.01.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2017.

Proposta de resolució sobre les cases regionals
250-00772/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2017 al 30.01.2017).
Finiment del termini: 31.01.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2017.

Proposta de resolució sobre el centre de transformació d’Endesa  
a Sant Feliu de Llobregat
250-00773/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2017.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2017 al 30.01.2017).
Finiment del termini: 31.01.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2017.

Proposta de resolució sobre la creació d’un adjunt o adjunta al Síndic 
de Greuges per a la defensa dels drets i les llibertats en matèria de 
no-discriminació per raó de gènere
250-00774/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2017 al 30.01.2017).
Finiment del termini: 31.01.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2017.

Proposta de resolució sobre la destinació dels ingressos derivats de 
l’impost sobre els habitatges buits
250-00775/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2017 al 30.01.2017).
Finiment del termini: 31.01.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2017.

Proposta de resolució sobre l’atenció adequada als infants i els joves 
amb trastorn de l’espectre autista
250-00776/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2017 al 30.01.2017).
Finiment del termini: 31.01.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2017.
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Proposta de resolució sobre la formació del personal sanitari per a la 
detecció d’abusos sexuals a menors
250-00777/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2017 al 30.01.2017).
Finiment del termini: 31.01.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2017.

Proposta de resolució sobre la inserció laboral de les persones sense 
llar
250-00778/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2017 al 30.01.2017).
Finiment del termini: 31.01.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2017.

Proposta de resolució sobre els programes de valorització prèvia  
de projectes innovadors
250-00779/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2017 al 30.01.2017).
Finiment del termini: 31.01.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2017.

Proposta de resolució sobre la indústria dels videojocs
250-00780/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2017.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2017 al 30.01.2017).
Finiment del termini: 31.01.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2017.

Proposta de resolució sobre el VIH a Catalunya
250-00781/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2017 al 30.01.2017).
Finiment del termini: 31.01.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2017.

Proposta de resolució sobre la construcció d’una nova estació 
d’autobusos a Lleida
250-00782/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2017 al 30.01.2017).
Finiment del termini: 31.01.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2017.

Proposta de resolució sobre el compliment dels terminis 
parlamentaris del dret d’accés a la informació dels diputats
250-00783/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2017 al 30.01.2017).
Finiment del termini: 31.01.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2017.
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Proposta de resolució sobre les àrees de millora empresarial (BID)
250-00784/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 47108 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

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

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els Bussiness Im-
provement Districts (BID), per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Em-
presa i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
En els darrers anys, múltiples factors han minvat la competitivitat del teixit em-

presarial. El sector del comerç, degut a anys de descens del consum, es troba en 
l’actualitat en un procés de necessària reestructuració. Així, hem pogut veure com 
els indicadors de fracàs empresarial han estat elevats també en aquest sector tant a 
Catalunya com a la resta d’Espanya.

Tot i que els indicadors del últims mesos tendeixen a ser una mica millors, fenò-
mens com el comerç on-line o la capacitat de comunicació de les grans organitza-
cions comercials, fa que les pimes i autònoms dedicats al comerç tinguin molt difícil 
la seva subsistència. Per això el sector té la necessitat de reinventar-se i de buscar 
noves fórmules de gestió que les facin més competitives.

A països com Canadà, Regne Unit o Alemanya, trobem exemples de noves es-
tructures de gestió empresarial concentrades en zones determinades, els Bussiness 
Improvement Districts (BID) o Àrees de Promoció de l’Economia Urbana (APEU). 
Entitats jurídiques amb un acord de col·laboració per mitjà del qual l’Administració i 
la comunitat empresarial d’una localitat poden dur a terme programes en benefici de 
la comunitat local. Fórmules d’organització publico-privada que tenint en compte la 
recuperació d’alguns índexs al sector com el de l’atur, creiem que s’han d’impulsar 
per tal d’ajudar als comerciants a donar un valor afegit als seus negocis i millorar 
així la seva competitivitat.

Per tot això és necessari obrir un debat seriós sobre la implantació dels BID 
adaptada a la realitat de Catalunya i del conjunt d’Espanya, amb l’objectiu de donar 
eines als comerciants perquè puguin competir en igualtat de condicions i que rever-
teixi en un millor servei per al consumidor.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Constituir una Taula de Treball específica formada per entitats municipalistes, 

patronals, sindicats i organitzacions més representatives del sector del comerç amb 
l’objectiu de realitzar aportacions consensuades per la regulació dels BID, fomen-
tant la coordinació entre administracions per tal de treballar un encaix legal amb 
les normatives vigents i consensuar possibles modificacions que s’hagin d’efectuar 
a la normativa bàsica estatal de l’àmbit comercial, així com a la normativa d’àmbit 
local aplicable.

2. Convocar la Taula de Treball per la regulació dels BID en un període màxim 
de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu¸Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s
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Proposta de resolució sobre la sobreocupació de centres de menors 
no acompanyats
250-00785/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 47201 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 
y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la 
sobreocupación de centros de menores no acompañados, para que sea sustanciada 
ante la Comissió de la Infància, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Según el último informe sobre la infancia de 2016 realizado por el Síndic de 

Greuges de Catalunya, el sistema de protección a la infancia en Cataluña en la ac-
tualidad dispone de veinte centros de acogida, lo que supone unas 500 plazas apro-
ximadamente.

De estos veinte centros de acogida cinco, los destina la Direcció General d’Aten-
ció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) a la primera acogida residencial de in-
fancia de menores y adolescentes inmigrantes extranjeros no acompañados, con un 
total de 143 plazas contratadas.

Uno de los principales problemas es la sobreocupación de los centros de acogida 
que atienden mayoritariamente a niños y adolescentes extranjeros inmigrantes no 
acompañados. La sobreocupación es estructural, y se acentuó en algunos casos en el 
último semestre de 2015 y primer semestre de 2016. A modo de ejemplo, en julio de 
2016 los centros de acogida tenían una sobreocupación de 22 plazas, lo que suponía 
un 15,4 % sobre el conjunto de las plazas disponibles.

La situación de sobreocupación genera dificultades de intervención educativa, 
las ratios de profesionales son muy elevadas y esto hace que no se atiendan las nece-
sidades de atención y bienestar adecuadas a los menores y mucho menos individua-
lizadas. Estas condiciones residenciales son especialmente negativas para atender a 
menores que tienen una amplia complejidad de necesidades de atención.

Por otro lado, la sobreocupación representa dilatación en las fases de estudio y 
medidas más adecuadas. Los profesionales, debido a la sobrecarga que tienen de tra-
bajo, tardan más en determinar la medida protectora más adecuada para el menor, 
y esto hace que la estancia del menor se dilate en el tiempo.

Según el artículo 111 de la Ley 14/2010, de los derechos y oportunidades en la 
infancia y la adolescencia, el estudio de la problemática de los menores y la propues-
ta de medida protectora más adecuada no debe superar los seis meses. De acuerdo 
con datos proporcionados por el Síndic de Greuges, en los centros de menores ex-
tranjeros inmigrantes no acompañados el 25,2 % de los menores hace más de seis 
meses que se encuentra estos centros. Así, en el caso de los menores no acompaña-
dos uno de los problemas más importantes es la asignación de plazas de recursos 
residenciales que se ajusten a sus necesidades.

En resumen, el sistema de protección a la infancia debería garantizar que la 
asignación de la medida protectora fuera no superior a seis meses como indica la 
legislación, además de proporcionar el recurso más adecuado para las necesidades 
de los menores.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
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1. Reducir, para los menores inmigrantes no acompañados en los centros de aco-
gida, el tiempo de espera desde que finaliza el estudio de su caso hasta que se le 
asigna el recurso más adecuado.

2. Incrementar las plazas de centros residenciales de educación intensiva, de cen-
tros terapéuticos y pisos asistidos para Jóvenes que hagan posible aplicar la medida 
protectora más adecuada para los menores extranjeros inmigrantes no acompañados 
y para el resto de menores que tengan esta necesidad.

3. Garantizar a los niños y adolescentes inmigrantes no acompañados la pro-
puesta de medida de protección más adecuada para sus necesidades independiente-
mente de la edad que tengan.

Palacio del Parlamento, 11 de enero de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre el sensellarisme
250-00786/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 47223 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el sensellarisme, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
El dret al treball està reconegut al Pacte Internacional de Drets Econòmics, So-

cials i Culturals (PIDESC) que estableix el dret de tota persona a tenir l’oportunitat 
de guanyar-se la vida mitjançant un treball lliurement escollit.

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) reflecteix que entre el 2005 i el 2012 a 
nivell estatal s’ha produït una cronificació de les persones sense llar buscant feina. 
Entre el 2005 i el 2012, el nombre de persones que porten entre 1 i 3 anys buscant 
feina han passat del 7,5% fins al 36%; així com les persones que porten més de 3 
anys buscant feina han passat del 6,8% fins al 11,2% entre 2005 i 2012.

Veiem com amb la crisi econòmica s’ha accentuat la dificultat de trobar feina 
per totes aquelles persones que no tenen llar. Reincorporar-se al món laboral és di-
fícil perquè viure al carrer afecta no només físicament sinó psicològicament. Moltes 
persones que han viscut al carrer tindran greus dificultats per a ser econòmicament 
independents però sí que poden fer coses útils com qualsevol ciutadà i a la vegada 
contribuir amb els seus impostos. Sentir-se útil implica diferents nivells i relacions 
entre la persona i la societat, són drets reconeguts al PIDESC i a la Carta Social 
Europea.

La inserció laboral constitueix un dels principals instruments per a aconseguir 
la inserció social de les persones sense llar. Les empreses d’inserció social suposen 
un marc eficaç per a l’adquisició d’experiència laboral i normalització d’aquest àm-
bit. La fundació Mambré defineix la responsabilitat social de les empreses com «el 
compromís d’aquestes de participar activament en el desenvolupament social i me-
diambiental de la comunitat on estan inserides». S’ha de conscienciar i incentivar les 
empreses a actuar amb responsabilitat sobre les persones sense llar, fomentant-ne 
la contractació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Dotar de més recursos a les persones sense llar per a la inclusió social i la re-

cerca de feina, així com facilitar l’accés a recursos materials ordinadors, internet o 
telèfon que puguin ser d’utilitat per aquest fi.

2. Impulsar un Pla d’inclusió per a persones sense llar, on es puguin donar telè-
fons mòbils i ordinadors sense ús per tal que en puguin fer un segon ús i sigui útil 
per al desenvolupament personal i econòmic d’aquest col·lectiu. Aquest Pla es com-
plementarà amb formació digital durant els cursos de formació per a fomentar el 
correcte ús d’aquests aparells, així com amb un projecte on un equip de professio-
nals tutoritzi i recolzi les persones sense llar.

3. Promocionar la col·laboració amb les empreses fomentant la responsabilitat so-
cial corporativa sobre les persones sense llar, així com implementar programes de 
conscienciació a empreses de sectors productius que puguin ser adequats per aug-
mentar la contractació de persones sense llar.

4. Garantir un assessorament que fomenti la responsabilitat i la constància per tal 
de motivar i predisposar aquest col·lectiu cap a la cerca d’un futur millor amb què 
poder sortir de la situació de sensellarisme.

Palau del Parlament, 11 de gener de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre l’Escola Agnès de Sitges
250-00787/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 47302 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 
y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre 
l’Escola Agnés de Sitges, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Escola Agnés de Sitges lleva ubicada en barracones prefabricados desde hace 

doce años. Una situación que supone un menoscabo de las condiciones en las que 
desarrolla la docencia y que es compensada por la gran dedicación y entrega de los 
profesionales, y la paciencia y colaboración de padres y alumnos.

La comunidad educativa de la Escola Agnés ha expresado en múltiples ocasio-
nes su malestar con esta situación y su exigencia a la Generalitat de que dote a esta 
escuela de un edificio adecuado. Petición que ha sido también trasladada al pleno 
municipal y que cuenta con el apoyo unánime de todo el consistorio.

Aunque, de acuerdo con la normativa aplicable, el coste de construcción del 
edificio debería asumirlo en su totalidad la Generalitat, en el pleno municipal del 
pasado mes de diciembre se aprobó la firma de un convenio de colaboración entre 
el Departament d’Ensenyament y el Ayuntamiento de Sitges por el que el Ayunta-
miento está dispuesto a colaborar con un 45% del coste económico de las obras, lo 
que supone una cifra próxima a los dos millones de euros.

En el texto del mencionado convenio se detallan los plazos para aportar las can-
tidades correspondientes a partir de la fecha de anuncio de la licitación de las obras 
pero, como se especifica en el mencionado convenio, la futura construcción de la es-
cuela está en una fase muy inicial y sólo se ha adjudicado la redacción del proyecto.
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En el convenio se menciona que la licitación, contratación, recepción y liqui-
dación de la obra se hará «si escau» por el organismo correspondiente de la admi-
nistración, pero en ningún momento se establece un compromiso firme de llevar a 
cabo la construcción de la escuela. El propio convenio en uno de los apartados de su 
cláusula tercerea establece que si el Ayuntamiento de Sitges adelanta alguna canti-
dad y la escuela no se llega a construir, el Departament d’Ensenyament tendría que 
devolver esas cantidades adelantadas.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Expresar de forma univoca y firme su compromiso con la construcción del 

edificio de l’Escola Agnés de Sitges.
2. Establecer un calendario con la previsión de los plazos para las distintas fases 

del proyecto: redacción del proyecto, licitación, comienzo de obras, etc.
3. Comprometerse a devolver, en el siguiente ejercicio presupuestario, las par-

tidas que l’Ajuntament de Sitges haya adelantado para el pago parcial del coste de 
construcción.

Palacio del Parlamento, 13 de enero de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP C’s 

Proposta de resolució sobre l’ajuda a les persones amb discapacitat
250-00788/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 47316 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la ayuda 
a las personas con discapacidad, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Afers 
Socials i Famílies, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-

dad reconoce desde la igualdad, la no discriminación y la autonomía los derechos 
humanos de las personas con discapacidad.

El texto fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de di-
ciembre de 2006 y entró en vigor el 3 de mayo de 2008. España firmó la Convención 
el 30 de marzo de 2007, entrando en vigor en nuestro país el 3 de mayo de 2008.

En cuanto a su aplicación nacional, hay dos mandatos constitucionales esencia-
les que, tras su publicación, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y que, 
en segundo lugar, son referente de interpretación de los derechos fundamentales.

Por tanto, estamos ante un tratado internacional que es directamente invocable 
y aplicable en todos los niveles territoriales, y que debe hacer frente a una realidad 
endémica de vulneración de derechos, que exige una evolución en la forma de en-
tender y aplicar el principio de igualdad, no discriminación y autonomía desde la 
dimensión de los derechos humanos que proclama la Convención.

Cada persona debe poder realizar sus planes de vida, y es a ello a lo que deberá 
dar respuesta el derecho, reconociendo como derechos fundamentales aquellos que 
hagan efectiva esta aspiración redefinida desde la igualdad, por cuanto todos los 
planes de vida son igualmente valiosos, lo que implica el garantizar y actuar para 
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satisfacer las necesidades básicas que permiten el desarrollo de los mismos, lo que 
significa incorporar el valor de la solidaridad y el sentido de colectividad. Y esto, 
desde la perspectiva de la discapacidad, obliga a atender a su especificidad en sus 
planes de vida y aspiraciones desde la igualdad, la no discriminación y la autonomía 
en el ejercicio de cualquier derecho humano.

Conforme a los datos del Departament de Treball, Afers Socials i Familia, en 
Girona y Terres de l’Ebre no existe ninguna plaza pública de residencia para perso-
nas con discapacidad física, y las existentes en Barcelona, Tarragona y Lleida son 
insuficientes para absorber la lista de espera de personas que necesitan un alto nivel 
asistencial.

Según datos del CERMI, durante la crisis se ha duplicado el número de personas 
con discapacidad en situación de pobreza severa y exclusión, y además existe un cír-
culo perverso según el cual la discapacidad aumenta el riesgo de caer en la pobreza 
y la pobreza eleva el riesgo de que aparezca algún tipo de discapacidad, realidad que 
acredita la necesidad de mejorar la situación económica de las personas con disca-
pacidad y de los hogares donde residen.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. En consonancia con la información facilitada por diversas respuestas a pre-

guntas formuladas por escrito al Govern, 
a) Crear plazas públicas de residencia en Girona y en Terres de l’Ebre para per-

sonas con discapacidad física, ya que la oferta es inexistente.
b) Aumentar la oferta de plazas públicas de residencias para personas con disca-

pacidad en las provincias de Barcelona, Tarragona y Lleida.
c) Impulsar la construcción de viviendas tuteladas o servicios, como alternativa 

a los centros residenciales más asistenciales.
2. Ofrecer una alternativa digna a las personas que se encuentran en lista de es-

pera, dando cumplimiento a la Moción 48/XI del Parlament de Catalunya, sobre las 
medidas y políticas ante la situación de emergencia social, que establece que la si-
tuación de las listas de espera no puede comportar en ningún caso la denegación de 
servicios a los ciudadanos solicitantes.

3. Dar cumplimiento a la Moción 28/XI del Parlament de Catalunya, sobre polí-
ticas sociales, y la Resolución 306/XI del Parlament de Catalunya, sobre la orienta-
ción política general del Govern, haciendo efectivo el pago de la revisión del importe 
del denominado «dinero de bolsillo» de las personas con discapacidad y dependen-
cia beneficiarias de un servicio no gratuito, en un plazo no superior a un mes desde 
la aprobación de la presente resolución, dado el incumplimiento del plazo estableci-
do en la Moción 28/XI del Parlament de Catalunya.

Palacio del Parlamento, 13 de enero de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu¸Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP C’s 
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3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la 
Sindicatura de Comptes o altres actuacions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un 
informe de fiscalització relatiu a la construcció del canal Segarra-
Garrigues
253-00001/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 47320 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 17.01.2017

Procediment: l’establert als articles 164 i 165 del Reglament del Parlament

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que es-
tableix l’article 187.1 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes.

Exposició de motius
L’any 2002 la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’empresa pública REGSEGA,  

adscrita al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) havia de desen-
volupar la xarxa secundària de canalització i regadiu (uns 3.500 quilòmetres) i la 
concentració parcel·lària associada al canal Segarra-Garrigues, amb un pressupost 
total de 1.103 milions d’euros. El 2002 el projecte es va adjudicar a l’empresa Ai-
gües Segarra Garrigues. A 31 de desembre de 2012 s’havien gastat 677 MEUR però 
només s’havia aconseguit posar en regadiu 5.500 hectàrees de les 68.200 potencials. 
És a dir que, amb més del 50% del pressupost inicial gastat, només s’havia posat en 
regadiu un 7% dels terrenys i tan sols s’havia construït una petita part de la xarxa 
secundària. Seguint aquesta progressió s’espera que el cost de l’obra sigui superior a 
un 81% que el preu de l’adjudicació inicial.

L’agost de 2014 es va fer públic un informe del Consell Assessor per al Desenvo-
lupament Sostenible sobre el futur del Segarra-Garrigues encarregat un any abans 
pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Segons l’informe la rendibilitat del pro-
jecte no estava garantida, entre altres raons pels sobrecostos de l’obra.

El març de 2015 el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar una moció que ins-
tava el Govern de la Generalitat a realitzar una auditoria economicofinancera de ca-
ràcter independent i participatiu que avalués els costos que ha suposat la construcció 
de la xarxa secundària del canal Segarra-Garrigues des de l’any 2003 a l’any 2014. 
A data d’avui no es té constància que aquesta auditoria estigui realitzada.

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la següent: 

Proposta de resolució
Que aquesta Comissió encomani a la Sindicatura de Comptes un informe de 

fiscalització sobre la despesa pública de la Generalitat de Catalunya en relació a la 
construcció del Canal Segarra-Garrigues.

Palau del Parlament, 12 de gener de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC 

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2017 al 30.01.2017).
Finiment del termini: 31.01.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2017.
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Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un 
informe de fiscalització relatiu a la construcció de la línia 9 del metro
253-00002/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 47321 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 17.01.2017

Procediment: l’establert als articles 164 i 165 del Reglament del Parlament

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el 
que estableix l’article 187.1 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió de la Sindica-
tura de Comptes.

Exposició de motius
El cost global de la línia 9 del metro s’ha multiplicat per set (un 574%) des de 

l’aprovació del projecte inicial l’any 2002. Així s’ha passat dels 2.464 milions de pres-
supost inicial a una estimació de 16.619 milions de cost final.

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la següent: 

Proposta de resolució
Que aquesta Comissió encomani a la Sindicatura de Comptes un informe de 

fiscalització sobre la despesa pública de la Generalitat de Catalunya en relació a la 
construcció de la Línia 9 del Metro de Barcelona.

Palau del Parlament, 12 de gener de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC 

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2017 al 30.01.2017).
Finiment del termini: 31.01.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2017.

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre els reptes de la Llei d’igualtat 
efectiva de dones i homes
360-00018/11

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2017.
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Informe del Síndic de Greuges relatiu al Mecanisme Català de 
Prevenció de la Tortura corresponent al 2016
360-00019/11

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2017.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Designació de membres dels Serveis Jurídics perquè representin i 
defensin el Parlament de Catalunya en els procediments davant el 
Tribunal Constitucional

ACORD

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 17 de gener de 2017, de con-

formitat amb l’article 37.3.j del Reglament, ha designat de manera permanent, per-
què exerceixin la representació i la defensa del Parlament de Catalunya en els proce-
diments davant el Tribunal Constitucional, els lletrats següents dels Serveis Jurídics:

Esther Andreu i Fornós 
Mercè Arderiu i Usart
Antoni Bayona i Rocamora 
Anna Casas i Gregorio
Fernando Domínguez Garcia 
Imma Folchi i Bonafonte 
Xavier Muro i Bas 
Miquel Palomares i Amat
Francesc Pau i Vall
Joan Ridao i Martín
Pere Sol i Ordis
Els membres dels Serveis Jurídics designats han d’actuar cada un indistintament 

o més d’un de manera conjunta, d’acord amb les instruccions que rebin de la secre-
taria general.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i 

Lluís

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/11

RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTADA

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 17 de gener de 2017, d’acord 

amb l’article 24.a del Reglament, ha pres nota de la renúncia a la condició de dipu-
tada al Parlament de Catalunya de Neus Munté i Fernàndez, del Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí, amb efectes des del dia 17 de gener de 2017.

Palau del Parlament, 17.01.2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i 

Lluís

N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 199/XI, sobre els plans  
de desenvolupament local
290-00184/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 47337 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 17.01.2017

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 199/XI, sobre els 
plans de desenvolupament local (tram. 290-00184/11), us informo del següent:

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge està im-
pulsant un procés obert i participatiu que servirà per definir com ha de ser l’Admi-
nistració local del futur. Fruit d’aquest procés, que es denomina Governslocals.cat, 
sorgiran les propostes per elaborar les lleis del món local, fetes pel propi món local. 
El que es pretén és obrir un debat sobre com ha de ser el món local, amb l’objectiu 
d’elaborar les bases del que serà la memòria preliminar de les lleis que han de regir 
el futur dels governs locals de Catalunya.

Per aconseguir aquest gran repte, s’ha implicat a totes les institucions locals de 
referència del país i a totes les forces polítiques, que ja estan treballant conjuntament 
des del 27 de juliol de 2016, quan es va constituir formalment el consell institucio-
nal. El comitè tècnic i el consell assessor, juntament amb els grups de treballs per 
matèries i els equips redactors ja estan preparant els esborranys de les diferents ma-
tèries que se sotmetran a debat: ordenació territorial i serveis a les persones, nova 
governança, finances locals, organització dels governs locals, relacions intergover-
namentals i innovant la gestió pública.

En ser un procés obert i participatiu, els càrrecs electes locals podran participar 
en el procés de debat, telemàticament o presencialment i es faran sessions al terri-
tori adreçades als alcaldes, presidents de les entitats municipals descentralitzades i 
presidents dels consells comarcals.

Durant el passat mes de desembre es van celebrar les reunions dels equips dels 
àmbits per elaborar una proposta dels textos que es treballaran al territori durant les 
sessions de debat al territori que es faran al mes de gener. A continuació s’endega-
ran els processos participatius en els municipis que ho desitgin, es faran les reunions 
dels àmbits de treball i del Comitè Tècnic per redactar els textos finals i al març del 
2017 es preveu fer la presentació del document final.

En relació amb les finances locals, s’ha creat un àmbit de treball denominat 
«Finances Locals» que té per objecte determinar el sistema de finançament dels 
governs locals sota els principis de suficiència de recursos, equitat, autonomia i 
responsabilitat fiscal. S’ha de garantir als governs locals els recursos suficients per 
afrontar la prestació dels serveis la titularitat o la gestió dels quals tinguin atribuïda. 
La proposta del treball té com a finalitat que es millorin els ingressos tributaris lo-
cals, l’establiment d’un nou sistema d’anivellament de recursos per a les competèn-
cies pròpies que parteixi dels conceptes estatutaris de capacitat fiscal i de necessitat 
de despesa.

En concret, en relació amb l’elaboració d’un pla de desenvolupament de serveis 
destinat a municipis petits i mitjans que tingui caràcter finalista, el grup de treball 
està definint els indicadors de necessitat de despesa i de capacitat fiscal per a pro-
cedir al càlcul de la subvenció incondicionada d’anivellament. Aquesta subvenció 
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ha de garantir uns recursos similars a tots els ens locals amb independència de la 
seva capacitat fiscal i en funció de les seves necessitats de despesa si realitzen un 
esforç fiscal similar a la mitjana o al considerat estàndard (equilibri horitzontal). Ha 
de garantir també la suficiència del conjunt del sector públic local en funció de les 
necessitats de despesa del sector considerant que el sector realitza un esforç fiscal 
estàndard (equilibri vertical).

Es proposa igualment reduir el pes de les subvencions condicionades per aug-
mentar el grau d’autonomia financera local. No obstant això, tot i que amb un pes 
inferior a les subvencions incondicionades d’anivellament, es poden preveure pro-
grames de col·laboració financera específica entre administracions per al finança-
ment de programes de caràcter estratègic.

Barcelona, 13 de gener de 2017
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques 

i Habitatge

Control del compliment de la Resolució 267/XI, relativa a l’Informe de 
fiscalització 9/2015, sobre les aportacions de capital públic a Spanair
290-00244/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 47124 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 17.01.2017

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 267/XI, relativa a 
l’Informe de fiscalització 9/2015, sobre les aportacions de capital públic a Spanair 
(tram. 290-00244/11), us informo que les al·legacions trameses a la Sindicatura de 
Comptes per l’aleshores Departament d’Economia i Coneixement van ser accepta-
des i incorporades a l’informe de fiscalització.

D’altra banda, es constata que l’informe de la Sindicatura no recull cap recoma-
nació sobre aquestes aportacions.

Barcelona, 4 de gener de 2017
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Control del compliment de la Resolució 408/XI, sobre els efectes de 
la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 14 de 
setembre de 2016 sobre els treballadors de la Generalitat
290-00380/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 47338 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 17.01.2017

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 408/XI, sobre els 
efectes de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 14 de setem-
bre de 2016 sobre els treballadors de la Generalitat, (tram. 290-00380/11), us infor-
mo del següent:
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En relació amb aquesta Resolució procedeix en primer lloc efectuar una precisió 
de caràcter estrictament jurídic. El Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, de-
termina la naturalesa i funcions de la Mesa General de Negociació del Personal de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que no són altres que la negociació 
de totes aquelles matèries i condicions de treball comunes al personal funcionari, 
estatutari i laboral. En aquest sentit, l’article 37 regula les matèries que s’incardinen 
en el seu àmbit competencial d’actuació, entre les quals no es contempla la funció 
interpretativa de sentències dictades pels diferents ordres jurisdiccionals.

En relació amb el contingut de la Resolució 408/XI referent a la convocatòria de 
la Mesa General de Negociació per a tractar la situació d’elevada temporalitat de la 
plantilla de l’Administració de la Generalitat, i elaborar un calendari de mesures, 
abans que s’acabi l’any 2016, per a revertir aquestes xifres de temporalitat, s’informa 
de les actuacions que s’han dut a terme fins a l’actualitat:

– La Mesa General de Negociació del Personal de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya es va reunir en dates de 19 d’octubre i 17 i 21 de novembre de 
2016 per a tractar i negociar amb la part social, entre d’altres, l’oferta pública d’ocu-
pació i la reducció de la temporalitat.

– En relació amb l’elaboració d’un calendari de mesures per a revertir les xifres 
de temporalitat, la Mesa General de Negociació en la seva sessió de 19 d’octubre 
de 2016 va acordar, per unanimitat dels seus membres, la creació de dos grups de 
treball derivats de la Mesa per tractar, entre d’altres qüestions, de l’oferta pública 
d’ocupació i de la reducció de la temporalitat a l’Administració de la Generalitat 

– Aquest grup de treball ja es va constituir i va iniciar els seus treballs. Fins ara 
el grup de treball s’ha reunit en dates 11 i 25 de novembre de 2016, estant previs-
ta la propera reunió pel dia 13 de gener de 2017. Un cop finalitzin els seus treballs, 
s’elevaran les seves conclusions i propostes a la Mesa General de Negociació pel seu 
debat i, si escau, aprovació.

D’acord amb l’exposat, i en compliment de la Resolució 408/XI del Parlament de 
Catalunya, la Mesa General de Negociació del Personal de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya ja va ser objecte de convocatòria i va celebrar tres sessions en 
el sentit de l’esmentada Resolució, constituint així mateix un grup de treball especí-
fic per tractar de les ofertes públiques d’ocupació i de la reducció de la temporalitat.

Barcelona, 13 de gener de 2017
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques 

i Habitatge

4.50.02. Compliment de mocions

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 47125 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 17.01.2017

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 60/XI sobre el foment de l’emprene-
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doria i el relleu generacional en les empreses i sobre el treball autònom (tram. 390-
00060/11), us trameto amb aquest escrit el resum de les accions que s’han impulsat 
per a fer efectiva la Moció, així com la previsió de desenvolupament o el termini 
previst per a realitzar altres actuacions que ajuden a donar compliment als objectius 
que s’hi especifiquen.

Barcelona, 1 de gener de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex 1. Informe de compliment de la Moció 60/XI sobre el foment  
de l’emprenedoria i el relleu generacional en les empreses i sobre el 
treball autònom
Us faig saber que la línia Empren està oberta a la presentació de projectes d’au-

tònoms i empreses per a finançar els seus projectes d’inversió i circulant, o a la com-
binació d’ambdós. El 2015, a més, es va introduir a les bases d’aquesta subvenció la 
possibilitat que els emprenedors puguin obtenir la garantia de les seves operacions 
financeres, fins i tot abans, de constituir-se com a treballadors autònoms. La condi-
ció necessària, però no suficient de les operacions emmarcades en aquesta línia és 
la viabilitat del projecte per al qual han estat sol·licitades.

No hi ha establerta una reserva de recursos per a projectes de reempresa, atès 
que aquests projectes tenen les mateixes oportunitats d’accés a finançament que 
qualsevol iniciativa empresarial.

Dins l’àmbit del SOC, cal dir que el mes de desembre del 2015 es va signar un 
primer conveni de col·laboració entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i la 
Fundació Cecot Innovació amb la finalitat d’impulsar el projecte Reempresa, pro-
mocionant i sensibilitzant la transmissió d’empreses entre totes aquelles persones 
que es troben en una situació d’atur i es plantegen l’autoocupació com una solució 
més a la seva situació laboral.

El conveni va promocionar el projecte Reempresa a través de la sensibilització de 
més de 1.200 usuaris al llarg de les 250 sessions informatives que es van desenvo-
lupar durant els 8 mesos que va durar el conveni. Durant els tres primers trimestres 
del 2016 aquest projecte ha crescut fins a 1.000 empreses d’èxit.

En aquests moments, s’està treballant en la redacció d’un nou conveni entre el 
SOC i la Fundació Cecot Innovació, per tal de donar continuïtat al projecte de Re-
empresa i afavorir que les persones aturades, i especialment les persones en situació 
de llarga durada, puguin iniciar un projecte de Reempresa.

En l’àmbit de l’economia social i cooperativa es posa l’accent en la continuïtat 
empresarial d’empreses en situació de crisi o sense continuïtat en la propietat (per 
jubilació o altre). A través del programa aracoop i de la Xarxa d’Ateneus Coope-
ratius, es portaran a terme accions de sensibilització i acompanyament per tal que 
aquestes empreses puguin continuar sota la fórmula cooperativa.

Per altra banda, heu de saber que en la mesura que les ofertes de treball per co-
brir les baixes per incapacitat temporal, permisos de maternitat o paternitat o acci-
dent laboral es presentin al Servei d’Ocupació de Catalunya, es podrà incidir en què 
aquests llocs de treball puguin ser coberts per persones de 45 a 55 anys, sempre que 
reuneixin les característiques que demani el perfil professional del lloc de treball.

Passo ara a parlar del programa Consolida’t, el qual està en procés de millora 
contínua en la línia de l’estudi encarregat realitzat sobre l’edició de l’any 2013 que 
indica que la taxa de pervivència dels autònoms que han participat en el programa 
Consolida’t és d’un 85,9%, superior a la de la mitjana d’afiliats al Règim Especial 
del Treball Autònom (81,5%) i també a la del grup de control de l’estudi (79%).

Aquest estudi igualment suggereix que s’han d’enfocar els esforços a l’etapa 
d’entre 0 i 3 anys, sense exigir una permanència mínima prèvia d’alta al RETA com 
es va fer l’any 2013. Aquesta millora ja ha estat incorporada en les successives edi-
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cions per millorar l’accessibilitat al programa. Una altra millora possible seria poder 
informar-ne a totes les persones que es donen d’alta al RETA, però això no és pos-
sible perquè no tenim accés a la base de dades de cotitzants.

A banda d’això cal dir que el Govern va convocar una reunió amb les entitats 
representatives del Treball Autònom el passat dia 28 de setembre de 2016, amb l’ob-
jectiu de debatre i consensuar la constitució formal del Consell de Treball Autònom.

I cal destacarà també que la competència en la planificació de la matèria de fal-
sos autònoms correspon al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, ja que es tracta 
d’actuacions en matèria de Seguretat Social. Si bé, dins de les competències de la 
Inspecció de Treball de Catalunya, el Pla de Treball d’enguany, ja preveu actuacions 
en l’àmbit de la subcontractació, ja que com a forma de descentralització productiva 
pot conduir a una alteració de les condicions de treball de les persones, i a un avanç 
de la precarització de l’ocupació.

Durant l’any 2016, les actuacions s’han concentrat en donar resposta a totes les 
denúncies, especialment les comunicades pels representants legals dels treballadors 
i/o dels sindicats, on és imprescindible la seva col·laboració. En aquest sentit, en 
actuacions en matèria de cessió il·legal, com a forma descentralitzadora, així com 
concretament en la subcontractació en la construcció s’han fet 314 actuacions que 
han donat 48 propostes d’acta d’infracció; 37 requeriments i 52 contractes han estat 
transformats en indefinits.

Annex 2. Informe de compliment d’altres actuacions que ajuden a donar 
compliment als objectius de la Moció 60/XI per part del Departament 
d’Empresa i Coneixement
El Departament d’Empresa i Coneixement ha consolidat la Xarxa Emprèn, amb 

120 entitats catalanes que en formen part i amb 400 persones que hi treballen do-
nant suport als emprenedors.

Les xifres del balanç d’aquesta Xarxa dels dos darrers anys són significatives. 
S’han atès més de 62.000 persones i s’ha acompanyat la creació de més de 8.000 
empreses, amb una cartera de serveis d’informació i orientació sobre tràmits, fi-
nançament i recursos per emprendre, assessorament personalitzat en l’elaboració i 
el desenvolupament del model de negoci, formació en competències de gestió em-
presarial i suport tècnic a la consolidació del projecte. També s’ofereixen serveis 
complementaris, depenent de l’entitat, d’alfabetització digital i assessorament es-
pecialitzat en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), finestreta única 
de tramitació, mediació per al finançament, vivers d’empreses, serveis de segona 
oportunitat, serveis facilitadors de traspàs de negoci i sensibilització per emprendre.

El Departament d’Empresa i Coneixement ha iniciat una nova etapa en la Xarxa 
Emprèn del Programa Catalunya Emprèn, amb un doble objectiu:

– Optimitzar aquesta Xarxa Emprèn, accentuant la recerca de sinèrgies i de col-
laboracions entre entitats.

– Valoritzar la Xarxa, incidint en els 400 tècnics que formen part de la matei-
xa, per què puguin consolidar i fer evolucionar el concepte de l’emprenedoria. Amb 
aquest objectiu, es continuarà amb l’organització de seminaris i amb l’exploració i 
anàlisi d’altres ecosistemes emprenedors, actuacions que permeten reconèixer els 
nous fenòmens i decidir sobre les actuacions pròpies.

Durant l’any 2016 ja s’han dut a terme les actuacions, concretament les següents:
– Seminari Ecosistema Emprenedor Català: adreçat a 100 professionals de la 

Xarxa Emprèn per tal de transmetre la capacitat innovadora de l’ecosistema, la ne-
cessitat de saber identificar el potencial innovador i els factors que afecten a les pos-
sibilitats de capturar el valor de la innovació, saber reconèixer i identificar el talent, 
conèixer noves tendències per impulsar negocis, etc. Ha tingut lloc els dies 10, 11, 
13 i 14 d’octubre a Barcelona.
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– Seminari a Israel: adreçat a 40 professionals de la xarxa Emprèn amb l’objectiu 
de promoure i representar els interessos d’emprenedoria de l’ecosistema català, així 
com compartir bones pràctiques i conèixer de primera mà els fonaments de l’ecosis-
tema d’start-ups d’Israel. D’Aquesta manera es pretén fomentar el desenvolupament 
de programes adreçats a una emprenedoria més sofisticada a Catalunya. Ha tingut 
lloc els dies 30, 31 d’octubre i l’1 de novembre a Israel.

– Convocatòria d’Emprenedoria Territorial especialitzada: l’Ordre 
EMC/181/2016, de 29 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions públiques destinades al finançament del Programa inte-
gral de foment de l’emprenedoria, emmarcat en el Programa Catalunya Emprèn, 
incorpora com a novetat una nova Línia B com a Programa per promoure l’empre-
nedoria territorial especialitzada. Amb aquesta línia B es vol promoure una empre-
nedoria orientada al creixement i basada en la innovació, la tecnologia i els nous 
models de negoci des de les fortaleses territorials. Es a dir, la creació d’empreses 
des d’una òptica d’oportunitat i amb una visió econòmica (empreses amb potencial 
de creixement i creació de llocs de treball). Aquesta línia articula i desenvolupa un 
pla de formació especialitzat, amb tutors experts, i enfocat en la fortalesa territorial 
que permeti formar i tutoritzar les persones emprenedores seleccionades per crear 
empreses amb alt potencial de creixement.

Aquestes actuacions continuaran i s’incrementaran en el futur proper. Concre-
tament:

– Es repetirà el Seminari Ecosistema Emprenedor Català per incidir en 100 
membres addicionals de la Xarxa.

– Es farà un nou seminari sobre altres ecosistemes emprenedors.
– Nova convocatòria orientada a generar uns 25 programes d’emprenedoria espe-

cialitzada, que permetin l’extensió del fenomen de les empreses orientades al creixe-
ment a tot el territori, sobre la base de nínxols d’oportunitats.

En definitiva, es pretén estendre el fenomen de creació de les empreses orienta-
des al creixement, avui molt concentrat a Barcelona, a altres poblacions, amb pro-
grames de suport a una emprenedoria basada en la innovació i la tecnologia, la qual 
complementi les actuacions que el Govern de la Generalitat i els governs locals es-
tan duent a terme per donar suport als emprenedors d’autoocupació, al treball autò-
nom. El territori també té potencial per generar empreses d’aquesta altra tipologia. 
Els joves que no viuen a la ciutat han de poder tenir les mateixes condicions per ge-
nerar aquest tipus de companyies. Per ells suposa una gran oportunitat. Però els ter-
ritoris on viuen es veuran també afavorits de la presència d’aquestes noves empreses 
basades en el coneixement.

Per altra banda, fem saber que una part important de les entitats que formen la 
Xarxa Emprèn també tenen integrat el servei Reempresa, que facilita la continuïtat 
dels negocis.

L’any 2014, 89 plans de treball de les entitats de la xarxa Emprèn van atendre 
1.298 persones emprenedores amb serveis d’informació i assessorament en traspàs 
de negocis.

L’any 2015, 58 plans de treball de les entitats de la xarxa Emprèn van atendre 
1.243 persones emprenedores amb serveis d’informació i assessorament en traspàs 
de negocis.

La previsió de 2016 és que 56 plans de treballs de les entitats de la xarxa Emprèn 
ofereixen el servei de Reempresa amb una previsió d’atendre 395 persones emprene-
dores amb serveis d’informació i assessorament en traspàs de negocis.

La Generalitat de Catalunya promou l’ocupació i l’emprenedoria, donant respos-
ta a una necessitat social, accentuada per les circumstàncies macroeconòmiques 
que el país ha viscut en els darrers anys. Una actuació essencial per mantenir l’ocu-
pació és la d’evitar el tancament de negocis en funcionament, un tancament que es 
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sol produir per diversos motius: jubilació o malaltia dels emprenedors o empresaris 
responsables, dificultats per tirar endavant l’activitat, etc.

El mercat, per falta dels incentius necessaris, no ha ofert solucions efectives per 
cobrir el tancament de negocis i per posar-los a disposició de nous emprenedors. No 
s’han articulat mercats d’intermediació que afavorissin el traspàs de negocis en pro-
cés de tancament, evitant la destrucció de llocs de treball. Per tant, la Generalitat ha 
actuat en aquest àmbit i ho vol continuar fent.

Així, el projecte Reempresa va ser seleccionat en el marc de l’Ordre ECF/252/2009, 
de 30 d’abril, de convocatòria de subvencions a entitats sense afany de lucre des-
tinades a finançar activitats de promoció econòmica, de creació de xarxes de col-
laboració entre agents econòmics i de suport a l’activitat econòmica a Catalunya. 
Posteriorment es va formalitzar un conveni de col·laboració entre la CECOT i el 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat, per realitzar una prova de 
concepte. Amb tot això, posteriorment la Generalitat va incloure el suport a Reem-
presa en el seu Programa Operatiu FEDER per al període 2007-2013 i el Departa-
ment d’Empresa i Ocupació de la Generalitat va subscriure acords amb la Fundació 
CECOT per complementar les actuacions.

Des dels seus inicis, el Centre de Reempresa de Catalunya ha concretat 413 ope-
racions de trasllat de negocis, cosa que ha suposat el manteniment de prop de 1.500 
llocs de treball. En el període 2011 a 2014, les operacions concloses amb èxit varen 
ser 367, amb una inversió induïda de quasi 19 milions d’euros. Són unes xifres que 
han ajudat a mitigar els efectes de la situació de retrocés econòmic en el nostre en-
torn.

Atesos aquests bons resultats del projecte, i atès que la necessitat social continua 
existint, la Generalitat de Catalunya té interès en continuar prestant aquest servei 
als empresaris i als emprenedors catalans. Avui, les condicions socials i econòmi-
ques continuen exigint que des del sector públic s’articulin mesures que facilitin la 
transmissió de negocis i evitin el tancament d’empreses posant-les en noves mans 
emprenedores. La Generalitat vol estendre la col·laboració amb Reempresa incloent 
la iniciativa en el Programa Operatiu Inversió en Creixement i Ocupació FEDER de 
Catalunya 2014-2020. En data 12 de febrer de 2015, la Comissió Europea va adoptar 
en la Decisió núm. C(2015) 894 final el Programa Operatiu Inversió en Creixement i 
Ocupació FEDER de Catalunya 2014-2020, que comprèn una sèrie de mesures plu-
rianuals relatives a cinc eixos, un dels quals és l’Eix 3 que correspon a Potenciar la 
competitivitat de les pimes i que contempla com a objectiu específic 3.4.1 l’establi-
ment de Programes de suport a la continuïtat de l’activitat empresarial.

De manera resumida, les activitats que es proposen en el marc de la nova col·la-
boració són les següents:

– Implantació de mercats transparents sectorials
– Activitats de sensibilització, difusió i detecció
– Activitats de capacitació de les estructures sectorials de suport
– Disseny i edició de materials didàctics i de difusió
– Assistència tècnica a les estructures sectorials de suport
– Serveis generals que abasta els informes de seguiment, les propostes d’adapta-

cions normatives i nous programes, així com l’execució pressupostària, avaluació i 
la coordinació i direcció necessàries.
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Control del compliment de la Moció 79/XI, sobre la manera 
d’aconseguir més equitat en la sanitat
390-00079/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2017

Control del compliment de la Moció 80/XI, sobre els sistemes 
d’emergències
390-00080/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2017

Control del compliment de la Moció 81/XI, sobre el vehicle elèctric
390-00081/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2017

Control del compliment de la Moció 82/XI, sobre la violència de 
gènere
390-00082/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2017

Control del compliment de la Moció 83/XI, sobre les polítiques 
d’habitatge
390-00083/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habi-
tatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2017
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Control del compliment de la Moció 84/XI, sobre la política 
internacional de Catalunya
390-00084/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2017

Control del compliment de la Moció 85/XI, sobre la inversió en les 
carreteres
390-00085/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 17.01.2017

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença de Núria Llorach, presidenta en 
funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Control de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el tractament 
informatiu del discurs de Nadal del rei d’Espanya
356-00462/11

SOL·LICITUD

Presentació: Esperanza García González, del GP PPC (reg. 46805).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.01.2017.

Sol·licitud de compareixença de Jaume Peral, director de Televisió de 
Catalunya, davant la Comissió de Control de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el motiu pel qual no es 
va emetre per TV3 el discurs de Nadal del rei d’Espanya
356-00463/11

SOL·LICITUD

Presentació: Esperanza García González, del GP PPC (reg. 46806).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 16.01.2017.
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4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputada

PRESENTACIÓ

Reg. 47431

A la Mesa del Parlament
Neus Munté i Fernàndez, diputada electe del Grup Parlamentari de Junts pel Sí 

al Parlament de Catalunya en la XI legislatura, d’acord amb el que estableix l’article 
24.a del Reglament del Parlament, presenta la renúncia a la condició de diputada.

I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics que corres-
ponguin, signa aquest document.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2017
Neus Munté i Fernàndez, diputada GP JS

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional

Procediment relatiu a la impugnació de disposicions autonòmiques 
6330/2015, interposada pel Govern de l’Estat contra la Resolució 
1/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’inici del procés polític a 
Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de 
setembre de 2015
385-00001/11

INCIDENT D’EXECUCIÓ DE LA STC 259/2015, SOBRE LA RESOLUCIÓ 306/XI 

DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

AL·LEGACIONS DEL PARLAMENT

Al Tribunal Constitucional
Los letrados del Parlamento del de Cataluña suscritos, actuando en nombre y re-

presentación del mismo y en cumplimiento del Acuerdo de la Mesa del Parlamento del 
día 20 de diciembre de 2016, según se acredita mediante la certificación que se acom-
paña, ante el Tribunal Constitucional comparecen y como mejor en derecho proceda,

Dicen
1. Que, en fecha 16 de diciembre de 2016, el Parlamento de Cataluña ha sido no-

tificado del Acuerdo del Pleno de ese Tribunal de 13 de diciembre de 2016, mediante 
el que se da traslado del incidente de ejecución planteado por el Abogado del Estado 
con relación a la Resolución 306/XI del Parlamento de Cataluña, de 6 de octubre de 
2016, sobre la orientación política general del Gobierno –en concreto los apartados 
correspondientes a los números 1 a 9 del epígrafe 1.1.1 («Referéndum, amparo legal y 
garantías») del capítulo I.1 («Referéndum»), y los correspondientes a los números 13 
a 16 comprendidos en el capítulo I.2 («Proceso Constituyente»)–, por considerar que 
contravienen la STC 259/2015, de 2 de diciembre, que declaró la inconstitucionali-
dad y nulidad de la Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña, de 9 de noviembre 
de 2015, “sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los 
resultados electorales del 27 de septiembre de 2015” y Anexo; así como del ATC 
141/2016, de 19 de julio, que estimó el incidente de ejecución planteado respecto de 
la Resolución 5/XI del Parlamento de Cataluña, de 20 de enero de 2016, de creación 
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de comisiones parlamentarias; de la providencia de 1 de agosto de 2016; y del ATC 
170/2016, de 6 de octubre, que estimó el incidente de ejecución planteado respecto 
de la Resolución 263/XI del Parlamento de Cataluña, de 27 de julio de 2016, por la 
que se ratifican el informe y las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proce-
so Constituyente (asunto núm. 6330-2015) y se concede un plazo de veinte días para 
formular alegaciones.

2. Que, evacuando el trámite conferido por el mencionado acuerdo del Tribunal 
Constitucional, pasan a formular las siguientes: 

Alegaciones

Primera. Cuestión preliminar: falta de identidad entre quien insta la 
ejecución de la sentencia y quien fue parte en el proceso: infracción del 
artículo 92. 3 y 4 de la LOTC
A pesar de que el Acuerdo del Pleno del Tribunal de 13 de diciembre de 2016 se 

refiere textualmente al «escrito de formulación de incidente de ejecución de sentencia 
(arts. 87 y 92 LOTC) por el Abogado del Estado, en nombre y representación del Go-
bierno de la Nación, en relación con diversos apartados de la Resolución 306/XI del 
Parlamento de Cataluña, de 6 de octubre de 2016», tal afirmación se compadece mal 
con lo que manifiesta el Abogado del Estado en su escrito, ya que lo encabeza indi-
cando claramente que actúa «en representación del Sr. Presidente del Gobierno», y 
que lo hace «debidamente habilitado según certificación que se adjunta», lo cual coin-
cide con el certificado de la reunión del Consejo de Ministros del 14 de octubre de 
2016, en la que se acordó «solicitar al Sr. Presidente del Gobierno plantear ante el Tri-
bunal Constitucional [...] incidente de ejecución» y de la comunicación del Presidente 
del Gobierno a la Sra. abogada general de Estado-directora del Servicio Jurídico del 
Estado de la misma fecha, en la que el presidente del Gobierno afirma «he dispues-
to plantear ante el Tribunal Constitucional incidente de ejecución de la sentencia» 
(Documentos números 4 y 5 del escrito de planteamiento del incidente de ejecución).

La sentencia del Tribunal Constitucional 259/2015, de 2 de diciembre, con rela-
ción a cuya ejecución se plantea el incidente, resolvió la impugnación de la Resolu-
ción 1/XI del Parlamento de Cataluña, planteada por el Abogado del Estado en nom-
bre y representación del Gobierno al amparo del artículo 161.2 CE y 76 y 77 LOTC, 
tal como consta en el escrito registrado ante el Tribunal el día 11 de noviembre de 
2015. De acuerdo con ello, las partes del proceso fueron exclusivamente el Gobierno 
estatal y el Parlamento de Cataluña.

Los apartados 3 y 4 del artículo 92 LOTC establecen: 
«3. Las partes podrán promover el incidente de ejecución previsto en el aparta-

do 1, para proponer al Tribunal las medidas de ejecución necesarias para garanti-
zar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones.

»4. En caso de advertirse que una resolución dictada en el ejercicio de su juris-
dicción pudiera estar siendo incumplida, el Tribunal, de oficio o a instancia de al-
guna de las partes del proceso en que hubiera recaído, requerirá a las instituciones, 
autoridades, empleados públicos o particulares a quienes corresponda llevar a cabo 
su cumplimiento para que en el plazo que se les fije informen al respecto.»

Es evidente que el presidente del Gobierno no fue parte en el proceso en el que re-
cayó la referida Sentencia 259/2015, por lo que no se encuentra legitimado, de confor-
midad con el artículo 92 LOTC, para plantear el incidente de ejecución de la misma, 
y, por ello, la admisión del escrito de formulación en los términos en que está presen-
tado infringe directamente el artículo 92.3 y 4 LOTC, sin que el Tribunal Constitu-
cional pueda, de oficio –como podría deducirse del tenor literal del acuerdo de 13 de 
diciembre último–, corregir al Abogado del Estado en la apreciación de la represen-
tación que este ostenta, ni tan siquiera cuando exista la certeza de identidad de vo-
luntades entre el Gobierno y su presidente, porque la expresión de una voluntad en el 
proceso requiere cumplir la formalidad establecida en las leyes procesales, también 
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en los procesos ante el Tribunal Constitucional, a pesar de que en este pueda regir un 
cierto antiformalismo, sin que tampoco puedan alegarse precedentes similares, por 
ser contra legem, ni tampoco razones de una necesaria celeridad procesal que hubie-
ran impedido al Tribunal pedir las aclaraciones que pudieran corresponder al Abo-
gado del Estado, si se tiene en cuenta que entre la presentación del escrito por este 
y su admisión por el Tribunal han transcurrido prácticamente dos meses, plazo sin 
duda suficiente para que el Abogado del Estado hubiera aclarado su representación.

La Constitución distingue la actuación del presidente del Gobierno de la actua-
ción del Gobierno en los procesos ante el Tribunal; basta confrontar los artículos 
161.2 y 162.1.a CE para advertir que, en tanto sujetos legitimados para actuar ante 
el Tribunal Constitucional, no son intercambiables: no se trata de que el Gobierno 
actúe por medio de su presidente, porque si ello fuera así no se entendería que en el 
planteamiento de la impugnación de la resolución 1/XI el Gobierno no necesitara 
de tal intercesión. El resultado de estas actuaciones es la construcción de un cauce 
procesal irregular no previsto ni en la Constitución ni en la LOTC, en el que se con-
funden los distintos procesos ante el Tribunal con el objetivo de ampliar las prerro-
gativas de que disponen el Presidente y el Gobierno como eventuales partes del pro-
ceso. Por todo ello el Tribunal Constitucional debería haber inadmitido el escrito del 
Abogado del Estado por falta de legitimación activa del presidente del Gobierno. Al 
no haberlo hecho se infringe el artículo 92.3 y 4 LOTC en perjuicio del Parlamento 
de Cataluña; no obstante, ello no impide al Tribunal, antes de resolver el incidente 
y por analogía con lo que establece el artículo 94 con relación a las sentencias, re-
querir al Abogado del Estado para que aclare su representación a fin de subsanar o 
convalidar los defectos que hubieran podido producirse en el procedimiento.

Segunda. Improcedencia de la invocación del artículo 161.2 CE por 
no ser el incidente un proceso autónomo de impugnación de una 
resolución del Parlamento
En la construcción del cauce procesal irregular al que se ha hecho referencia más 

arriba tiene una especial relevancia la invocación por el Abogado del Estado del ar-
tículo 161.2 CE, justificándolo en que «el precepto constitucional no excluye ningún 
tipo de resolución del efecto suspensivo que ordena, por lo que debe incluirse den-
tro de su ámbito los acuerdos impugnados». Con carácter previo, por esta represen-
tación debe objetarse dicha invocación, en coherencia con la específica naturaleza 
procesal del incidente de ejecución, en tanto que procedimiento no autónomo y par-
te integrante de otro que tiene su origen en la impugnación de la Resolución 1/XI.

Olvida el Abogado del Estado que el actual incidente procesal es un incidente 
de ejecución de sentencia que se tramita de acuerdo con el artículo 92 LOTC, y en 
ese sentido, debemos recordar, una vez más, que el art. 161.2 CE reserva la suspen-
sión para aquellas acciones por las que se impugna directamente una Resolución, 
además de que traslada la decisión exclusivamente al Gobierno del Estado, el cual, 
al pretender el establecimiento automático de las medidas cautelares que, en el caso 
del incidente de ejecución, la LOTC reserva en exclusiva al Tribunal, invade su po-
sición como órgano jurisdiccional. A este respecto, resulta pertinente traer a cola-
ción la reciente STC 185/2016, de 3 de noviembre, relativa al alcance de las funcio-
nes ejecutivas del Tribunal comprendidas en el art. 92 LOTC. En dicha sentencia, 
el Tribunal postula para sí la ejecución de sus propias resoluciones, ya prevista con 
carácter general desde la redacción originaria de la LOTC, todo ello por tratarse de 
una de «las potestades en que el ejercicio de la jurisdicción consiste, cual es la de la 
ejecución de las resoluciones, pues quien juzga ha de tener la potestad de obligar al 
cumplimiento de sus decisiones». Esto es, por considerar precisamente que se trata 
de una nota esencial del ejercicio de la función jurisdiccional.

Nos encontramos en la misma circunstancia que ya fue planteada por esta re-
presentación con relación a la invocación por el Abogado del Estado del artículo 
161.2 CE en el incidente de ejecución de sentencia sobre la Resolución 263/XI del 
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Parlamento de Cataluña, de 27 de julio de 2016. El ATC 170/2016, de 6 de octubre, 
que estimó el incidente de ejecución obvió las dudas que esta representación plan-
teó sobre la invocación del artículo 161.2 CE argumentando que la estimación del 
incidente «hace innecesario pronunciarse sobre la petición del levantamiento de la 
suspensión que pesa sobre dicha Resolución (providencia de 1 de agosto de 2016) 
que solicitan los Letrados de la Cámara autonómica en su escrito de alegaciones». 
Cabe señalar que en el escrito de esta representación se indicaba claramente «que 
no se trata aquí de solicitar el “levantamiento” de una suspensión del artículo 161.2 
CE que no debería haberse producido en este caso, sino de garantizar el cumpli-
miento más escrupuloso de la legislación procesal bajo la que actúa el Tribunal 
Constitucional, sobre todo cuando de ese cumplimiento pueden derivarse responsa-
bilidades personales o consecuencias negativas para el funcionamiento de la insti-
tución parlamentaria».

Insistimos que no se trata de solicitar el levantamiento de la suspensión, sino de 
que la misma solo podría ser acordada, en su caso, por el Tribunal Constitucional en 
el marco de las medidas de ejecución a que se refiere el artículo 92 LOTC, por lo que 
no podía admitirse, como lo ha hecho el Tribunal en el apartado 3 de su acuerdo de 13 
de diciembre de 2016, la pretensión de suspensión automática esgrimida por el Abo-
gado del Estado. Por ello esta representación tiene por reproducidos los argumentos 
que en su día ya alegó sobre la improcedencia de la invocación del artículo 161.2 CE.

En el escrito presentado por el Abogado del Estado «se plantea, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 87 y 92.1, 3, 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Consti-
tucional (LOTC), incidente de ejecución de la Sentencia del Tribunal Constitucional 
nº 259/2015, de 2 de diciembre (nº de procedimiento 6330-2015), que declaró incons-
titucional y nula la “Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña sobre el inicio 
del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales 
del 27 de septiembre de 2015”, aprobada el 9 de noviembre de 2015; del Auto de 19 
de julio de 2016, dictado sobre el incidente de ejecución planteado por el Gobierno 
respecto de la Resolución del Parlamento de Cataluña 5/XI, adoptada el 20 de ene-
ro, de creación de comisiones parlamentarias, que crea, dentro del apartado de la 
misma Resolución relativa a las Comisiones de estudio, al amparo del artículo 65 
del Reglamento del Parlamento, una denominada Comisión de Estudio del Proceso 
Constituyente y de la Providencia de 1 de agosto de 2016 y del Auto 14112016 de 6 
de octubre, dictados respecto de la Resolución del Parlamento de Cataluña 263/Xl, 
de 27 de julio de 2016, por la cual se ratifica el informe y las conclusiones de la Co-
misión de Estudio del Proceso Constituyente».

Es evidente que el Abogado del Estado, sea cual sea la representación con que 
actúa, no ha ejercitado en el caso presente una acción procesal de impugnación de 
disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones previsto en el artículo 161.2 CE y cuya 
tramitación ha de realizarse según lo establecido en el Título V de la LOTC y, por 
remisión del mismo, de acuerdo con los artículos 62 a 67 de la misma ley.

Esta representación considera que esta suspensión no está amparada en modo 
alguno por la Constitución ni en la LOTC, ya que se ha aplicado a un supuesto 
de hecho para el que esa medida no está contemplada y al que tampoco puede ser 
extendida analógicamente. En efecto, el artículo 161.2 CE reserva claramente esa 
suspensión para las acciones mediante las cuales se impugna directamente una re-
solución o una disposición, lo que da lugar al inicio propiamente dicho del procedi-
miento establecido en el Título V de la LOTC.

Su extensión más allá de este supuesto –y de los otros casos en que la LOTC 
prevé expresamente su aplicación como son el recurso de inconstitucionalidad o los 
conflictos positivos de competencia– no es una cuestión o un debate teórico, ni tam-
poco formalista, pues tiene dos consecuencias prácticas que no se pueden obviar: 

En primer lugar, una evidente quiebra del principio restrictivo bajo el cual debe 
interpretarse y aplicarse una norma de la naturaleza de la incluida en el artículo 
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161.2 CE. Como se ha dicho antes, del artículo 161.2 CE y de la misma LOTC se 
desprende claramente que esa aplicación sólo es posible en el marco de los pro-
cedimientos impugnatorios propiamente dichos y en ningún caso en el marco de 
los incidentes de ejecución, que tienen distinta naturaleza procesal y respecto a los 
cuales ni la Constitución ni la LOTC se refieren respecto a la posible aplicación de 
la medida. Habida cuenta del carácter limitativo que la suspensión produce y de la 
posibilidad que la misma pueda dar origen a responsabilidad de las autoridades a 
las que va destinada, su aplicación extensiva o analógica no se puede admitir por 
razones estrictamente procesales y también por la necesidad de respetar el princi-
pio de legalidad del artículo 9.1 y 3 CE en su vertiente de “vinculación positiva” 
al ordenamiento jurídico que es la que guía la actuación de los poderes públicos, 
incluido el propio Tribunal Constitucional, y que requiere que cualquier poder de 
actuación, especialmente los que puedan producir efectos restrictivos, sea previsto 
expresamente por la norma.

En segundo lugar, por el efecto nada intrascendente de trasladar en este caso el 
poder de suspensión al Gobierno. Aunque es cierto que el Tribunal puede ratificar o 
levantar la suspensión en un plazo no superior a cinco meses, también lo es que la 
suspensión del artículo 161.2 CE deviene automática cuando es invocada por el Go-
bierno, lo que supone que en este caso no hay una valoración inicial ni adecuada al 
caso concreto practicada por el mismo Tribunal Constitucional.

Debe señalarse, además, que el propio Tribunal Constitucional, en la Sentencia 
de 15 de diciembre de 2016 que desestima el recurso de inconstitucionalidad in-
terpuesto por el Gobierno de Cataluña contra la reforma de la LOTC, al analizar 
los motivos del recurso interpuesto con relación al artículo 92.5 LOTC, se afirma 
«Tampoco se vislumbra un fortalecimiento de la prerrogativa conferida al Gobierno 
por el art. 161.2 CE, que continua teniendo idéntico carácter y alcance, de modo 
que los efectos de su invocación son los determinados ex constitutione, esto es, la 
suspensión cautelar desde el inicio del proceso de las disposiciones o resoluciones 
de los órganos de las Comunidades Autónomas impugnadas, que el Tribunal debe 
ratificar o levantar en un plazo no superior a cinco meses» (FJ 14).

La invocación del artículo 161.2 CE por parte del Abogado del Estado en el in-
cidente de ejecución no puede plantearse al margen de las medidas cautelares que, 
en su caso, pueda solicitar de conformidad con el artículo 92 LOTC. El incidente de 
ejecución, de conformidad con dicho artículo, ya faculta al Tribunal para adoptar las 
medidas que juzgue necesarias y a resolver lo que resulte procedente. Es el propio 
Tribunal quien en el ATC 141/2016 afirmó que la LOTC «perfila con gran amplitud 
las facultades del Tribunal para “resolver las incidencias de la ejecución” (párrafo 
primero del art. 92.1 y, en general, para adoptar “las medidas de ejecución necesa-
rias para garantizar el cumplimiento efectivo de las resoluciones”» (FJ 7).

El apartado 3 del acuerdo del Tribunal por el que tiene por invocado por el Go-
bierno el artículo 161.2 de la Constitución, y la consecuencia que extrae en el sentido 
de que produce la suspensión automática de los apartados citados más arriba de la 
Resolución 306/XI del Parlamento de Cataluña, implica precisamente la alteración 
del carácter y el alcance de la previsión constitucional, ya que la suspensión es acor-
dada por el Gobierno al margen de si se trata o no del inicio del proceso, lo que debe 
comportar, no el levantamiento de la suspensión, sino la nulidad del acuerdo que la 
reconoce y, por ello, dejarlo sin efecto.

Tercera. En el incidente de ejecución no se puede pretender resolver 
cuestiones que no habían sido abordadas en el fallo de la sentencia 
o con las que éste no guarde una relación directa e inmediata de 
causalidad
Es un principio esencial en materia de ejecución de sentencias el relativo a que 

la actividad de ejecución deba ceñirse a llevar a efecto el contenido del fallo, sin 
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resolver cuestiones no decididas en la sentencia que se ejecuta ni contradecir lo eje-
cutoriado. Pues en el incidente de ejecución no pueden resolverse cuestiones que no 
hayan sido abordadas en el fallo o con las que éste no guarde una relación directa 
e inmediata de causalidad, ya que de lo contrario se lesionarían los derechos de la 
parte que pueda verse afectada, al prescindirse del debate y contradicción inheren-
tes a todo litigio.

Si el Abogado del Estado plantea un incidente de ejecución en el que, en reali-
dad, lo que se produce es la impugnación de una resolución que es materialmente 
ajena al proceso en el que se plantea el incidente, el propio Tribunal debe ser quien 
desvincule tal decisión del incidente abierto y, producida esa desvinculación formal, 
abrir, en su caso, el cauce de impugnación ordinario de la resolución controvertida. 
Por otro lado, tal resultado permitiría encajar procesalmente la errónea invocación 
del artículo 161.2 CE antes alegada.

El Abogado del Estado plantea el incidente de ejecución contra los apartados de 
la Resolución 306/XI citados en el encabezamiento por considerarlos una continua-
ción o adaptación de la hoja de ruta sobre las actuaciones a desarrollar a partir de 
las Resoluciones 1/XI, 5/XI y 263/XI, la primera de las cuales fue declarada incons-
titucional y nula por la Sentencia del Tribunal Constitucional 259/2015 y las otras 
dos fueron objeto de sendos incidentes de ejecución resueltos mediante los AATC 
141/2016 y 170/2016. Este planteamiento parte de un error de base al desconocer 
que los apartados de la Resolución 306/XI ahora impugnados no constituyen nin-
gún desarrollo ni adaptación de las resoluciones anuladas, sino que se producen en 
el marco de una función parlamentaria, como es el debate de la orientación política 
general del Gobierno, de carácter totalmente independiente a cualquier resolución 
anterior.

En efecto, el debate de orientación política general debe celebrarse preceptiva-
mente al inicio del período de sesiones de septiembre y su convocatoria y celebra-
ción no trae causa de ninguna resolución previa, sino que encuentra su fundamento 
en los artículos 151 y 152 del Reglamento del Parlamento. El apartado 1 del primero 
de dichos artículos establece, con carácter imperativo, lo siguiente: «Al inicio del pe-
ríodo de sesiones de septiembre, el Pleno, en convocatoria específica, ha de celebrar 
un debate sobre la orientación política general del gobierno». Por su lado, el artícu-
lo 152 fija las condiciones de las propuestas de resolución que se puedan presentar 
una vez finalizado el debate: «Finalizado el debate, la Mesa del Parlamento fija un 
plazo, que no puede ultrapasar las veinticuatro horas, en el cual los grupos parla-
mentarios pueden presentar propuestas de resolución. La Mesa admite las que son 
congruentes con la materia que ha sido objeto del debate y que no significan moción 
de censura al Gobierno, y comunica a los grupos parlamentarios las que han sido 
admitidas a trámite. Durante un nuevo plazo fijado por la Mesa, que no puede ser 
superior a veinticuatro horas, los grupos pueden estudiar las propuestas presenta-
das y presentar propuestas transaccionales que impliquen la retirada en todo o en 
parte de sus propuestas».

Por tanto y desde una perspectiva formal, las resoluciones ahora cuestionadas 
no suponen un desarrollo de ninguna resolución anterior, sino que emanan como 
un producto parlamentario independiente en el ejercicio de la función de impulso 
de la acción política y de gobierno y constituyen una expresión de la voluntad polí-
tica mayoritaria en el Parlamento, y además, desde la perspectiva material, dichas 
resoluciones vienen delimitadas, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara, por 
el contenido del debate, que tal como se halla descrito es exclusivamente de orien-
tación política, sin efecto jurídico vinculante alguno, por lo que dichas resoluciones 
solo son susceptibles de control político por el propio Parlamento y, finalmente y en 
definitiva, por el propio pueblo de Cataluña mediante su participación en los proce-
sos electorales.
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Si formalmente los apartados de la Resolución 306/XI con relación a los cuales 
se plantea el incidente de ejecución no guardan una relación directa e inmediata de 
causalidad con la Resolución 1/XI, declarada inconstitucional y nula por el Tribu-
nal mediante la Sentencia 259/2015, su contenido material tampoco mantiene dicha 
relación.

La Resolución 306/XI, en los apartados controvertidos, introduce un elemento 
central, la convocatoria de un referéndum, para el cual «el Parlamento se compro-
mete a activar todos los dispositivos legislativos necesarios» para su celebración y 
«para darle cobertura legal» (apartado 4), que debe contextualizarse en el conjunto 
de la Resolución, que incluye elementos fácticos constatables, como que el resultado 
electoral del 27 de setiembre de 2015 conformó una mayoría parlamentaria favora-
ble a la independencia de Cataluña (apartado 2), así como afirmaciones sustenta-
das en pronunciamientos históricos del propio Parlamento, como la referencia en el 
apartado 1 a la existencia de resoluciones parlamentarias sobre el derecho de auto-
determinación −entre las que cabría destacar la Resolución 98/III, de 12 de diciem-
bre de 1989, sobre el Derecho de Autodeterminación de la Nación Catalana (BOPC 
120/III, de 18.12.1989)−; así mismo, el tema también es objeto de otros apartados no 
incluidos en la relación presentada por el Abogado del Estado, como, por ejemplo, 
los apartados 10, 11 y 12, que también tratan del referéndum. En este sentido cabe 
preguntarse por qué el Abogado del Estado considera que el punto 7 de la Resolu-
ción, que dice «El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a convocar inmedia-
tamente una cumbre de todas las fuerzas políticas y sociales favorables al derecho 
a la autodeterminación, a fin de trabajar políticamente en la definición i firmeza de 
la convocatoria del referéndum», guarda la necesaria relación de causalidad con la 
Resolución 1/XI para ser incluida en el planteamiento del incidente y, por el contra-
rio, el apartado 10 de la Resolución que dice «El Parlamento de Cataluña conside-
ra necesario impulsar desde los partidos políticos y las organizaciones sociales las 
iniciativas que permitan agrupar alrededor de la exigencia de la celebración de un 
referéndum el mayor número de fuerzas políticas, organizaciones sindicales y socia-
les, movimientos y entidades vecinales y sociales, e insta al Gobierno a reconocer 
la construcción de este espacio transversal de la sociedad civil y a darle apoyo», no 
mantiene dicha relación o, en todo caso, el Abogado del Estado no deduce tal rela-
ción de causalidad.

Por un lado, la Resolución 1/XI no solo no se centraba en un referéndum, sino 
que en la misma sesión en la que el Parlamento aprobó dicha resolución, se rechazó 
la propuesta “sobre la priorización de un plan de rescate ciudadano y el inicio de un 
proceso constituyente” presentada por el Grupo parlamentario de “Catalunya Sí que 
es Pot” que, justamente, se centraba en la idea de un referéndum, y los argumentos 
esgrimidos por aquellos que apoyaban la aprobación de la Resolución 1/XI eran, 
precisamente, que consideraban superado el debate sobre el referéndum. Así pues, 
considerar que la Resolución 306/XI mantiene una relación de causalidad con la Re-
solución 1/XI no solo carece de base suficiente, sino que además se contradice con 
la realidad de los hechos.

Cuarta. La Resolución 306/XI se integra en el procedimiento del debate 
de orientación política general del Gobierno y es inescindible del 
mismo; su finalidad es estrictamente de orientación política y, al ser 
delimitada materialmente por la congruencia con los temas debatidos, 
no puede dejar de admitirse si no es restringiendo la libertad de 
expresión
La Constitución no prohíbe ni establece límites al debate político, especialmente 

del que se produce en sede parlamentaria, aun cuando se de una discrepancia entre 
el proyecto o idea que se debate y el contenido de la Constitución. Como ha seña-
lado reiteradamente el propio Tribunal Constitucional, la Constitución ampara el 
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derecho a promover y defender cualquier idea política, incluso cuando esta no coin-
cida o encaje con los postulados constitucionales vigentes, porque ese derecho tiene 
su fundamento en el principio democrático, que permite un debate libre en cuanto 
a su contenido y alcance si ese debate se formula pacíficamente, con respecto a los 
derechos fundamentales y por medios políticos.

Es público y notorio y resulta perfectamente constatable a través del Diario de 
Sesiones del Pleno, que los apartados de la Resolución 306/XI ahora impugnados se 
refieren a temas ampliamente tratados en las intervenciones de todos los grupos par-
lamentarios, en un sentido u otro, a favor o en contra de determinados planteamien-
tos políticos o ideológicos, pero en cualquier caso centraron buena parte del debate 
sobre la orientación política general del Gobierno, cumpliendo así el requisito de 
congruencia con la materia objeto del debate.

Debe tenerse en cuenta, además, que, en la semana anterior al debate de orien-
tación política del Gobierno, el Parlamento debatió y voto la cuestión de confianza 
presentada por el presidente de la Generalidad, en la que el presidente solicitó la 
confianza de la Cámara a partir de un discurso centrado también en la convocatoria 
de un referéndum como culminación de la legislatura, lo que en definitiva implicaba 
que tal elemento se integraba en el programa de Gobierno. No tendría lógica impug-
nar el otorgamiento de confianza, porque lo expresado por el presidente le vincula 
políticamente con el Parlamento; ¿por qué, entonces, la resolución parlamentaria 
que se produce una semana después, y que se ordena en la línea de lo expresado por 
el presidente de la Generalidad para obtener la confianza de la Cámara, se la tiene 
por una resolución consecuencia de la Resolución declarada nula 10 meses antes? 
La Resolución 306/XI se incardina en un procedimiento parlamentario, el del de-
bate de orientación política del Gobierno, y es inescindible del mismo; pretender 
que en un debate de política general y, por tanto, en un procedimiento autónomo y 
totalmente ajeno e independiente a las resoluciones en su momento anuladas por el 
Tribunal Constitucional, se deban prohibir propuestas a favor o en contra de deter-
minados planteamientos sobre el derecho a decidir, la reforma de la Constitución, la 
aspiración a la independencia o la reafirmación de la unidad de España, constituye 
un ataque frontal contra la libertad de expresión, un derecho fundamental amparado 
plenamente por el ordenamiento jurídico.

Esta representación no desconoce que, a partir de las SSTC 42/2014 y 259/2015, 
el Tribunal da un cierto valor jurídico a las resoluciones y a la actividad no norma-
tiva que impone un límite a ciertos proyectos políticos, como es que su defensa y 
promoción no se haga en términos que excluyan los procesos de reforma constitu-
cional, pero de ello no puede desprenderse que ese límite sea absoluto y condicione 
íntegramente la actividad de debate propia de un Parlamento, ni excluya, tampoco, 
la posibilidad que pueda darse una actuación parlamentaria sin restricciones cuando 
ésta se encauza mediante el formato reglamentario del debate de orientación política 
del Gobierno, con los efectos propios y específicos, también limitados, que derivan 
del mismo. El marco del debate lo fijan libremente las intervenciones del Gobierno 
y de todos los grupos parlamentarios, y es evidente −porque es lo que corresponde 
a la institución representativa del pueblo de Cataluña− que los temas del debate in-
cluyen aquellos que la ciudadanía considera que le afectan.

El debate en sede parlamentaria es consubstancial con la democracia represen-
tativa, máxime si el debate es exigido por los propios parlamentarios como repre-
sentantes del pueblo. El debate de las ideas es necesario en cualquier democracia 
y más en un contexto −como es el caso de Cataluña en la actualidad− en el que la 
discusión sobre las distintas opciones del futuro político monopoliza buena parte de 
los debates en las familias, las tertulias, las radios, las televisiones, los periodistas, 
politólogos y sociólogos. En este contexto resultaría, como mínimo, anómalo limi-
tar este debate en la institución que representa al pueblo de Cataluña, siendo este un 
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asunto fundamental para gran parte de la ciudadanía. En el terreno de la política no 
se pueden poner límites al debate político.

Como señala el propio Tribunal Constitucional en la STC 42/2014 «Uno de los 
principios fundamentales consagrados en nuestra Constitución es el principio de-
mocrático, el cual ha sido caracterizado por este tribunal como valor superior de 
nuestro ordenamiento, reflejado en el artículo 1.1 CE (STC 204/2011, de 15 de di-
ciembre FJ 8). Entre las manifestaciones más evidentes y constitucionalmente rele-
vantes de aquel principio se encuentran, entre otras, la que reclama la mayor iden-
tidad posible entre gobernantes y gobernados, la que exige que los representados 
elijan por sí mismos a sus representantes, la que impone que la formación de la 
voluntad se articule a través de un procedimiento en el que opera el principio ma-
yoritario y, por tanto, la consecución de una determinada mayoría como fórmula 
para la integración de voluntades concurrentes, y la que exige que la minoría pueda 
hacer propuestas y expresarse sobre las de la mayoría, pues un elemento basilar del 
principio democrático es el proceso de construcción de las decisiones y la democra-
cia tiene importancia como procedimiento y no sólo como resultado” (FJ 4). Pues 
bien, en el respeto a este principio democrático se enmarcan las resoluciones ahora 
cuestionadas, en la medida en que son una expresión de una voluntad política mayo-
ritaria del Parlamento de Cataluña, coincidente con el sentir general de buena parte 
de la ciudadanía, surgidas en el marco de un debate parlamentario reglado y en el 
que la minoría pudo expresarse de acuerdo con un procedimiento.

Asimismo, en la sentencia citada y en el mismo fundamento jurídico, el Tribunal 
tiene declarado que «la primacía de la Constitución no debe confundirse con una 
exigencia de adhesión positiva a la norma fundamental, porque en nuestro orde-
namiento constitucional no tiene cabida un modelo de ‘democracia militante’, esto 
es, un modelo en el que se imponga, no ya el respeto, sino la adhesión positiva al 
ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución” (STC 48/2003, FJ 7; doctrina 
reiterada, entre otras, en las SSTC 5/2004, de 16 de enero, FJ 17; 235/2007, FJ 4; 
12/2008, FJ 6; 31/2009, de 29 de enero, FJ 13). Este tribunal ha reconocido que tie-
nen cabida en nuestro ordenamiento constitucional cuantas ideas quieran defender-
se y que “no existe un núcleo normativo inaccesible a los procedimientos de reforma 
constitucional” (entre otras STC 3/2009, de 29 de enero, FJ 13).

El planteamiento de concepciones que pretendan modificar el fundamento mis-
mo del orden constitucional tiene cabida en nuestro ordenamiento, siempre que no 
se prepare o defienda a través de una actividad que vulnere los principios democrá-
ticos, los derechos fundamentales o el resto de los mandatos constitucionales, y el 
intento de su consecución efectiva se realice en el marco de los procedimientos de 
reforma de la Constitución, pues el respeto a estos procedimientos es, siempre y en 
todo, inexcusable (STC 103/2008, FJ 4)».

Pues bien, si como ha reconocido el Tribunal Constitucional, en nuestro ordena-
miento tienen cabida cuantas ideas quieran defenderse, que la Resolución es fruto 
de la legítima libertad de expresión de unos diputados que conforman una amplia 
mayoría parlamentaria y que expresan una voluntad política cuya eficacia se incar-
dina en un procedimiento parlamentario independiente, basado en el debate políti-
co, y sin otra aspiración de juridicidad que la de ejercer la democracia y la libertad 
de expresión, y que analizada en su conjunto, especialmente en concordancia con 
los apartados 10, 11 y 12, no incluidos en la relación formulada por el Abogado del 
Estado para plantear el incidente, en la medida que en los mismos el Parlamento 
«alienta y hace suyos todos los esfuerzos encaminados a la celebración de un refe-
réndum que tenga las máximas garantías de inclusión para el conjunto de la socie-
dad catalana en la convocatoria, la formulación y la organización, que estimule la 
más amplia participación y que busque el reconocimiento previo de la Unión Eu-
ropea y de la comunidad internacional, con el objetivo de que, de esta consulta, se 
desprendan efectos políticos y jurídicos reales en concordancia con la voluntad de-
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mocrática expresada por la ciudadanía» y, al mismo tiempo, «acuerda impulsar las 
iniciativas políticas y parlamentarias necesarias ante el Estado español para hacer 
posible la celebración de un referéndum sobre la opinión de la ciudadanía de Ca-
taluña con relación al futuro político de Cataluña como nación», parece claro que, 
sin perder su valor de instrumento de acción exclusivamente política, no excluye, de 
entrada y con carácter necesario, la reforma constitucional.

Quinto. En el concreto procedimiento del debate de orientación política 
del Gobierno, las funciones de la Presidencia y la Mesa del Parlamento 
relativas a la admisibilidad de las propuestas de resolución están 
expresamente restringidas en el Reglamento y por otro lado están 
amparadas en la inviolabilidad parlamentaria
El procedimiento regulado en el Reglamento del Parlamento para el debate de 

orientación política del Gobierno constituye un único procedimiento que se inicia 
con la intervención oral del Gobierno y los grupos parlamentarios en el pleno, lo que 
es propiamente el debate –en términos de planteamientos de principios o posiciona-
mientos, réplicas y contraréplicas o respuestas−, y que culmina con la aprobación de 
una resolución elaborada a partir de las propuestas que los grupos presentan.

Estas propuestas podrían ser sometidas directamente al Pleno, si así lo estable-
ciera el Reglamento, sin necesidad de un acto específico de admisión a trámite; la 
Presidencia y la Mesa, en este caso, no actúa ejerciendo la función genérica de ad-
misión a trámite del artículo 37.3.d del Reglamento, sino en la específica del artículo 
152, que restringe la función de admisión de manera que la Mesa debe admitir las 
propuestas de resolución que sean congruentes con la materia objeto del debate y 
que no signifiquen moción de censura al Gobierno.

Se ha señalado más arriba que la libertad de expresión en el Parlamento es esen-
cial y consubstancial con el sistema democrático. Es más, la especial relevancia de 
la libertad de expresión en sede parlamentaria es la que justifica la prerrogativa de la 
inviolabilidad de los parlamentarios por las opiniones o los votos expresados en el 
Parlamento.

La STC 243/1988 definía la inviolabilidad de los parlamentarios en los siguientes 
términos: «La inviolabilidad es un privilegio de naturaleza sustantiva que garantiza 
la irresponsabilidad jurídica de los parlamentarios por las opiniones manifestadas 
en el ejercicio de sus funciones, entendiendo por tales aquéllas que realicen en actos 
parlamentarios y en el seno de cualquiera de las articulaciones de las Cortes Gene-
rales o, por excepción, en actos exteriores a la vida de las Cámaras que sean repro-
ducción literal de un acto parlamentario, siendo finalidad específica del privilegio 
asegurar a través de la libertad de expresión de los parlamentarios, la libre forma-
ción de la voluntad del órgano legislativo al que pertenezcan» (FJ 3).

La referencia a las Cortes Generales es trasladable a los parlamentos de las co-
munidades autónomas, tal como reconoció desde sus orígenes el mismo Tribunal 
Constitucional en la STC 36/1981 (FJ 4), cuando remarcaba que «La Constitución 
guarda silencio, como hemos dicho, sobre la inviolabilidad e inmunidad de los 
miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. A falta 
de tal regulación han sido los Estatutos, en “cuanto norma institucional básica” de 
la Comunidad Autónoma –art. 147.1 de la Constitución–, el lugar adecuado para 
regular el “status” de los parlamentarios en cuanto a la inviolabilidad e inmunidad 
de los mismos se refiere.»

El Tribunal Constitucional ha puesto especial énfasis en la relación que debe es-
tablecerse entre la libertad de expresión y el derecho de participación de los repre-
sentantes políticos afirmando que “[...] respecto de las libertades de expresión y de 
comunicación cuyo contenido este Tribunal ha contribuido a perfilar en múltiples 
resoluciones: la primera, como el derecho fundamental del que gozan por igual to-
dos los ciudadanos de poder expresar sus propios juicios de valor sin sufrir intromi-
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siones por parte de los poderes públicos que no estén apoyadas en la ley e incluso 
frente a la propia ley si ésta intenta fijar límites distintos a los que la Constitución 
admite (por todas, STC 12/1982, fundamento jurídico 3º); la segunda, como la li-
bertad de comunicar, también sin injerencias, informaciones de interés público y ve-
races, en el sentido de diligentemente contrastadas, sobre hechos o sobre opiniones 
ajenas presentadas como tales. No cabe duda de que cuando estas libertades ope-
ran como instrumento de los derechos de participación política debe reconocérseles 
si cabe una mayor amplitud que cuando actúan en otros contextos, ya que el bien 
jurídico fundamental por ellas tutelado, que es también aquí el de la formación de 
la opinión pública libre, adquiere un relieve muy particular en esta circunstancia, 
haciéndoles “especialmente resistente(s), inmune(s) a las restricciones que es claro 
que en otro contexto habrían de operar”» (STC 136/1999, FJ 15).

Como también ha declarado el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (TEDH), la libertad de expresión vale no solo para la difusión 
de ideas u opiniones acogidas con favor o consideradas indiferentes «sino también 
para aquellas que contrarían, chocan o inquietan al Estado o una parte cualquiera 
de la población» (STC 235/2007 y STEDH de 24 de febrero de 1997).

En este mismo contexto, la STC 177/2015 recoge la doctrina establecida por el 
propio Tribunal Constitucional y por el TEDH sobre el significado especial que 
tiene el discurso político desde la perspectiva de la protección de los artículos 20 
CE y 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), discurso que resul-
ta «particularmente amparable cuando se ejerce por un representante político». En 
este sentido la STC 177/2015 cita otras del TEDH, en las que se insiste que la liber-
tad de expresión adquiere unos márgenes especialmente valiosos cuando se ejerce 
por una persona elegida por el pueblo, que representa sus electores y defiende sus 
intereses (por todas STEDH, de 15 de marzo de 2011).

En el mismo sentido, la STEDH, de 27 de febrero de 2001 (Jerusalem vs Aus-
tria) declara que «en una democracia, el Parlamento o cualquier cuerpo similar son 
los foros esenciales del debate político. Deben existir razones muy poderosas para 
justificar la injerencia en la libertad de expresión que en ellos se ejercita». O, como 
recoge la ya citada STC 136/1999, los derechos de los artículos 20 y 23 CE −libertad 
de expresión y derecho de participación−, contribuyen al unísono a los procesos de 
formación y exteriorización del poder político democrático, por lo que debe garan-
tizarse la máxima libertad y los mejores medios para que los representantes y los 
grupos puedan hacer llegar a los electores cualquier tipo de opinión.

Hay que destacar especialmente en este contexto la relación entre la libertad de 
expresión y la prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria, relación que ha sido 
puesta de relieve por la STEDH en su Sentencia del 16 de septiembre del 2014 (Szél 
y otros vs. Hungría) a los efectos del artículo 10.2 del CEDH, estableciendo que am-
bos derechos contribuyen a proteger la libertad de expresión en el seno del parla-
mento y a mantener la separación de los poderes legislativo y judicial, así como tam-
bién a la protección de una democracia política efectiva, que es una de las piedras 
angulares del sistema de la Convención Europea, especialmente cuando tienden a 
proteger la autonomía parlamentaria (apartado 42 de la STEDH).

Desde la perspectiva del debate de orientación política del Gobierno, si en la fase 
oral los diputados gozan de la posibilidad de tratar cualquier cuestión amparándo-
se en la libertad de opinión y de expresión, en términos tan amplios que solo im-
pidiendo el derecho constitucional de los diputados a expresar su opinión, es decir 
infringiendo directamente la Constitución y el Estatuto, podría la Presidencia y la 
Mesa del Parlamento impedir que en el debate se tratasen determinados temas o se 
anunciasen determinadas políticas, ¿cómo puede, en la fase subsiguiente y una vez 
comprobado que la propuesta de resolución es congruente con la materia objeto del 
debate, no admitirla para su votación? lo que, por otro lado, no prejuzga el resultado 
de la misma.
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Debe señalarse, además, que la función de admisión a trámite de las iniciativas 
parlamentarias, tanto la genérica del artículo 17 del Reglamento como la específica 
del 152, se incluyen necesariamente entre las funciones parlamentarias. Al efecto, 
el artículo 17, al referirse a las funciones de la Mesa en materia de calificación, ad-
misión a trámite y tramitación siempre las relaciona con los escritos y documentos 
de índole parlamentaria. No se trata de funciones meramente administrativas, lo 
cual es pertinente remarcar, ya que si la inviolabilidad cubre los votos y las opinio-
nes de los diputados emitidos en el ejercicio del cargo −es decir, los que se emiten 
en actos parlamentarios y en el seno de cualquiera de las articulaciones del Parla-
mento−, los miembros de la Mesa son inviolables por las opiniones y votos emitidos 
en las actividades de contenido parlamentario, no meramente administrativo, entre 
las que se encuentra la admisión a trámite de las iniciativas que deben confluir en 
la formación libre de la voluntad del órgano legislativo, y es esta formación libre de 
voluntad el fin último y el sentido teleológico que el Tribunal Constitucional otorga 
a este privilegio.

La lógica consecuencia de todo ello es que no es procedente en el presente caso 
y de acuerdo con la doctrina parlamentaria, la del propio Tribunal Constitucional y 
la del Tribunal Europeo de Derecho Humanos, la medida solicitada en el punto ter-
cero del suplico del escrito del Abogado del Estado, al no poderse deducir respecto 
de la Presidenta del Parlamento ni respecto a los miembros de la Mesa ningún tipo 
de responsabilidad jurídica, ni poder ser sometida por tanto a procedimiento judicial 
alguno derivado de la actuación a la que se refiere el presente incidente de ejecución.

Por todo lo anterior, al Tribunal Constitucional

Solicitan
Que tenga por presentado este escrito y los documentos que lo acompañan, por 

formuladas las anteriores alegaciones y en sus méritos acuerde: 
1. Requerir al Abogado del Estado para que aclare su representación a fin de que 

el Tribunal pueda, en su caso y de conformidad con el artículo 94 LOTC, subsanar 
o convalidar los defectos que hubieran podido producirse en el procedimiento, aten-
dido que el Presidente del Gobierno, que es a quien el Abogado del Estado dice re-
presentar, no fue parte en el proceso que culminó en la Sentencia de cuya ejecución 
se plantea el incidente.

2. Rectificar y dejar sin efecto el apartado 3 del acuerdo del Pleno del Tribunal 
Constitucional por el que tiene por invocado por el Gobierno el artículo 161.2 de  
la Constitución, y la consecuencia que extrae en el sentido de que produce la sus-
pensión automática de los apartados de la Resolución 306/XI del Parlamento de 
Cataluña citados en el escrito de planteamiento del incidente, por alterar el carác-
ter y el alcance de la previsión constitucional de dicho artículo 161.2 CE, ya que la 
suspensión es acordada por el Gobierno al margen de que no se trata del inicio del 
proceso, introduciendo directamente y de manera automática una medida cautelar 
que, en el proceso de ejecución de sentencia corresponde en exclusiva al Tribunal, 
con audiencia de las partes.

3. Desestimar, por lo demás, el incidente de ejecución interpuesto por el Abo-
gado del Estado, porque la Resolución 306/XI del Parlamento de Cataluña no man-
tiene una relación directa e inmediata de causalidad con el fallo de la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 259/2015, ni con los AATC producidos en la tramitación 
del asunto núm. 6330-2015, sino que lo que en puridad pretende el Abogado del Es-
tado es la impugnación de una resolución autónoma que es materialmente ajena al 
proceso en el que se plantea el incidente.

4. Desestimar, así mismo, las medidas de ejecución solicitadas con relación a la 
presidenta y algunos miembros de la Mesa del Parlamento consistente en deducir 
testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal, por tratarse de actos 
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parlamentarios en sede parlamentaria que gozan de la prerrogativa de inviolabili-
dad, lo que excluye la responsabilidad penal en todo caso.

Barcelona para Madrid, a 16 de enero de 2017
Pere Sol i Ordis, Imma Folchi Bonafonte, letrados

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Jubilació d’un funcionari del Parlament 

ACORD

Mesa del Parlament, 17.01.2017

Secretaria General 
El 30 de gener de 2017, Lluís Pibernat i Riera compleix l’edat determinada per la 

legislació de la funció pública per a ésser declarat en situació de jubilació.
De les dades facilitades per l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria, es desprèn que 

Lluís Pibernat i Riera compleix les condicions i els requisits per a causar drets pas-
sius de jubilació.

A la vista de la documentació aportada per Lluís Pibernat i Riera amb relació al 
compliment dels requisits que estableix l’article 4 de la Llei de l’Estat 27/2011, de 
l’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat 
Social,

D’acord amb l’article 50.1 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Par-
lament de Catalunya i la normativa vigent en matèria de jubilació, i fent ús de les 
competències atribuïdes pels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 
Declarar jubilat Lluís Pibernat i Riera, amb efectes del 31 de gener de 2017, tot 

agraint-li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un re-

curs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que disposen 
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la noti-
ficació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2017
El secretari general, Xavier Muro i Bas


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
	1.10. Acords i resolucions
	Acord 5/XI del Parlament de Catalunya, de creació del Grup 
de Treball sobre el Model del Consell Nacional de la Cultura 
i de les Arts
	251-00005/11
	Adopció


	1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea
	1.40.03. Coneixements de les propostes
	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a les estadístiques integrades sobre explotacions agrícoles i pel qual es deroguen els reglaments (CE) 1166/2008 i (UE) 1337/2011
	295-00108/11
	Coneixement de la proposta

	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 1303/2013 relatiu a mesures específiques per a proporcionar una ajuda addicional als estats membres af
	295-00109/11
	Coneixement de la proposta

	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (CE) 1059/2003 pel que fa a les tipologies territorials
	295-00110/11
	Coneixement de la proposta

	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (CE) 1008/2008 sobre normes comunes 
per a l’explotació de serveis aeris a la Comunitat
	295-00111/11
	Coneixement de la proposta

	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la preparació davant els riscos en el sector de l’electricitat i pel qual es deroga la Directiva 2005/89/CE
	295-00112/11
	Coneixement de la proposta

	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre marcs de reestructuració preventiva, segona oportunitat i mesures per a augmentar l’eficàcia dels procediments de condonació, insolvènc
	295-00113/11
	Coneixement de la proposta

	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la governança de la Unió de l’Energia i pel qual es modifiquen la Directiva 94/22/CE, la Directiva 98/70/CE, la Directiva 2009/31/C
	295-00114/11
	Coneixement de la proposta

	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2014/59/UE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a l’ordre de prioritat dels instruments de deu
	295-00115/11
	Coneixement de la proposta

	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifiquen el Reglament (CE) 883/2004, sobre la coordinació dels sistemes de seguretat social, i el Reglament (CE) 987/2009, pel 
	295-00116/11
	Coneixement de la proposta

	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu als controls d’entrada o sortida d’efectiu de la Unió i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1889/2005
	295-00117/11
	Coneixement de la proposta

	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Consell per la qual es modifica la Directiva 2006/112/CE, 
relativa al sistema comú de l’impost sobre el valor afegit pel que fa a l’aplicació temporal d’un mecanisme genera
	295-00118/11
	Coneixement de la proposta

	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la definició, la presentació i l’etiquetatge de les begudes espirituoses, la utilització dels noms de les begudes espirituoses en la pr
	295-00119/11
	Coneixement de la proposta

	Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell relativa a la concessió d’un ajut macrofinancer a la República de Moldàvia
	295-00120/11
	Coneixement de la proposta



	2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	2.10.25. Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre l’atenció adequada als infants i els joves amb trastorn de l’espectre autista
	250-00767/11
	Retirada



	3. Tramitacions en curs
	3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
	3.01.01. Projectes de llei
	Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
	200-00010/11
	Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups socials
	Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

	Projecte de llei de comerç, serveis i fires
	200-00022/11
	Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

	Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
	200-00023/11
	Text presentat
	Tramitació pel procediment d’urgència
	Termini de presentació d’esmenes a la totalitat


	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

	Proposició de llei de foment del desenvolupament rural sostenible en la programació i l’execució del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 finançat per la Unió Europea
	202-00046/11
	Termini de presentació d’esmenes a la totalitat


	3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.25. Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre els sensors del riu Sió
	250-00661/11
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre la gestió i planificació de l’horari dels trens accessibles del servei de rodalia
	250-00668/11
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre la línia de 220 kV entre Constantí i Viladecans al pas pel nucli urbà de Begues
	250-00669/11
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre la inclusió de la clàusula d’equilibri de gènere en les convocatòries d’ajuts de suport als grups de recerca
	250-00670/11
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre el coneixement i la correcció de la bretxa salarial entre dones i homes en el sector públic
	250-00672/11
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre el desenvolupament de la xarxa secundària de regadiu del canal Segarra-Garrigues
	250-00682/11
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre la regulació de l’economia col·laborativa
	250-00687/11
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre la modernització i la renovació del vestuari i el material dels Mossos d’Esquadra
	250-00692/11
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre l’accidentalitat viària
	250-00695/11
	Esmenes presentades

	Proposta de resolució sobre la defensa de les llibertats democràtiques
	250-00703/11
	Esmenes presentades

	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

	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

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

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

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

	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

	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

	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

	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

	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

	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

	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

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

	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

	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

	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

	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

	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

	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

	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

	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

	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

	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

	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

	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

	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

	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

	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

	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

	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

	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

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

	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

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

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

	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

	Proposta de resolució sobre la protecció de la cova del Tabac, de Camarasa
	250-00742/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

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

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

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

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

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

	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

	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

	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

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

	Proposta de resolució sobre el Pla especial urbanístic del Centre de Residus de la Garrotxa
	250-00765/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018
	250-00766/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els incidents ocorreguts davant de la caserna de la Guàrdia Civil de Manresa la nit del 13 de desembre
	250-00768/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la saturació de les urgències hospitalàries
	250-00769/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el suport a les iniciatives que cerquen que la diada de Sant Jordi sigui declarada patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO
	250-00770/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució 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
	250-00771/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les cases regionals
	250-00772/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el centre de transformació d’Endesa 
a Sant Feliu de Llobregat
	250-00773/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la creació d’un adjunt o adjunta al Síndic de Greuges per a la defensa dels drets i les llibertats en matèria de no-discriminació per raó de gènere
	250-00774/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la destinació dels ingressos derivats de l’impost sobre els habitatges buits
	250-00775/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’atenció adequada als infants i els joves amb trastorn de l’espectre autista
	250-00776/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la formació del personal sanitari per a la detecció d’abusos sexuals a menors
	250-00777/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la inserció laboral de les persones sense llar
	250-00778/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els programes de valorització prèvia 
de projectes innovadors
	250-00779/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la indústria dels videojocs
	250-00780/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el VIH a Catalunya
	250-00781/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció d’una nova estació d’autobusos a Lleida
	250-00782/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el compliment dels terminis parlamentaris del dret d’accés a la informació dels diputats
	250-00783/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les àrees de millora empresarial (BID)
	250-00784/11
	Presentació: GP C’s

	Proposta de resolució sobre la sobreocupació de centres de menors no acompanyats
	250-00785/11
	Presentació: GP C’s

	Proposta de resolució sobre el sensellarisme
	250-00786/11
	Presentació: GP C’s

	Proposta de resolució sobre l’Escola Agnès de Sitges
	250-00787/11
	Presentació: GP C’s

	Proposta de resolució sobre l’ajuda a les persones amb discapacitat
	250-00788/11
	Presentació: GP C’s


	3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura de Comptes o altres actuacions
	Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe de fiscalització relatiu a la construcció del canal Segarra-Garrigues
	253-00001/11
	Presentació: GP CUP-CC
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe de fiscalització relatiu a la construcció de la línia 9 del metro
	253-00002/11
	Presentació: GP CUP-CC
	Termini de presentació d’esmenes


	3.30. Altres tramitacions
	3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
	Informe del Síndic de Greuges sobre els reptes de la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes
	360-00018/11
	Tramitació en Comissió

	Informe del Síndic de Greuges relatiu al Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura corresponent al 2016
	360-00019/11
	Tramitació en Comissió



	4. Informació
	4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
	Designació de membres dels Serveis Jurídics perquè representin i defensin el Parlament de Catalunya en els procediments davant el Tribunal Constitucional
	Acord


	4.45. Composició dels òrgans del Parlament
	4.45.02. Ple del Parlament
	Composició del Ple del Parlament
	396-00001/11
	Renúncia a la condició de diputat


	4.50. Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01. Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 199/XI, sobre els plans 
de desenvolupament local
	290-00184/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 267/XI, relativa a l’Informe de fiscalització 9/2015, sobre les aportacions de capital públic a Spanair
	290-00244/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 408/XI, sobre els efectes de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 14 de setembre de 2016 sobre els treballadors de la Generalitat
	290-00380/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 


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

	Control del compliment de la Moció 79/XI, sobre la manera d’aconseguir més equitat en la sanitat
	390-00079/11
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 80/XI, sobre els sistemes d’emergències
	390-00080/11
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 81/XI, sobre el vehicle elèctric
	390-00081/11
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 82/XI, sobre la violència de gènere
	390-00082/11
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 83/XI, sobre les polítiques d’habitatge
	390-00083/11
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 84/XI, sobre la política internacional de Catalunya
	390-00084/11
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 85/XI, sobre la inversió en les carreteres
	390-00085/11
	Designació de la Comissió competent


	4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
	4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
	Sol·licitud de compareixença de Núria Llorach, presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el tractamen
	356-00462/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jaume Peral, director de Televisió de Catalunya, davant la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el motiu pel qual no es va emetre per TV3 el discurs de Nadal del rei d’E
	356-00463/11
	Sol·licitud


	4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats
	Renúncia a la condició de diputada
	Presentació


	4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional
	4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional
	Procediment relatiu a la impugnació de disposicions autonòmiques 6330/2015, interposada pel Govern de l’Estat contra la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals de
	385-00001/11
	Al·legacions que formula el Parlament sobre l’incident d’execució


	4.90. Règim interior
	4.90.10. Càrrecs i personal
	Jubilació d’un funcionari del Parlament 
	Acord: Mesa del Parlament, sessió del 17.01.2017



	_GoBack

