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4. Informació
4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
Proposta d’audiència en comissió d’Enric Morist i Güell, representant de la Creu Roja
a Catalunya, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
352-01188/11
Sol·licitud

21

Proposta d’audiència en comissió de Mohamed Alami Susi, president d’Itran, amb
relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
352-01189/11
Sol·licitud

21

Proposta d’audiència en comissió de Rosa Maria Cendón, representant de Sicar Adoratrius, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
352-01190/11
Sol·licitud

21

Proposta d’audiència en comissió de Guiomar Todó, representant de Save the
Children a Catalunya, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la
no-discriminació
352-01191/11
Sol·licitud

21

Proposta d’audiència en comissió de Ferran Busquets, representant d’Arrels, amb
relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
352-01192/11
Sol·licitud

22

Proposta d’audiència en comissió de Montse Pineda Lorenzo, representant de Creación Positiva, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
352-01193/11
Sol·licitud

22

Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Guillén, president del Comitè Català de
Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi)), amb relació al Projecte de
llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
352-01194/11
Sol·licitud

22

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació per la Integració Laboral - Mossos d’Esquadra amb Discapacitats (AILMED), amb relació al
Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
352-01195/11
Sol·licitud

22

Proposta d’audiència en comissió de Lídia Puigvert, en representació de la Community of Researchers on Excellence for All (CREA) de la Universitat de Barcelona, amb
relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
352-01196/11
Sol·licitud

23

Proposta d’audiència en comissió d’Eva Gajardo, secretària d’Igualtat de la Unió
General de Treballadors, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i
la no-discriminació
352-01197/11
Sol·licitud

23

Proposta d’audiència en comissió de Núria Milà, en representació de l’entitat Dones
Juristes, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
352-01198/11
Sol·licitud

23

Proposta d’audiència en comissió de Mar Serna, vicepresidenta de l’Associació de
Dones Jutges d’Espanya, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte
i la no-discriminació
352-01199/11
Sol·licitud
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Observatori contra l’Homofòbia amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
352-01200/11
Sol·licitud

23

Proposta d’audiència en comissió de Joaquim Roqueta, en representació de Gais
Positius, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
352-01201/11
Sol·licitud

24

Proposta d’audiència en comissió d’Alba Cuevas, portaveu de SOS Racisme, amb
relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
352-01202/11
Sol·licitud

24

Proposta d’audiència en comissió de Carmen Méndez, directora de la Fundació
Secretariat Gitano, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la
no-discriminació
352-01203/11
Sol·licitud

24

Proposta d’audiència en comissió de Mari Carmen Riu, presidenta de l’Associació
Dones No Estàndards, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la
no-discriminació
352-01204/11
Sol·licitud

24

Proposta d’audiència en comissió de Montse Pineda, coportaveu de la Plataforma
CEDAW Ombra Espanya, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i
la no-discriminació
352-01205/11
Sol·licitud

24

Proposta d’audiència en comissió d’Alba Garcia, secretària de la Dona i Cohesió
Social de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, amb relació al Projecte de llei
per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
352-01206/11
Sol·licitud

25

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Nacional de Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la
no-discriminació
352-01207/11
Sol·licitud

25

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell de la Gent Gran de
Catalunya amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
352-01208/11
Sol·licitud

25

Proposta d’audiència en ponència de Fàtima Taleb, regidora de Badalona en Comú,
amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01209/11
Sol·licitud

25

Proposta d’audiència en ponència d’Aziz Fayé, portaveu del Sindicat de Manters,
amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01210/11
Sol·licitud

25

Proposta d’audiència en ponència d’Alba Cuevas, representant de SOS Racisme,
amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01211/11
Sol·licitud

26

Proposta d’audiència en ponència de Santiago Alba Rico, escriptor i filòsof, amb
relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01212/11
Sol·licitud

26

Proposta d’audiència en ponència d’Angela Davis, professora de filosofia de la Universitat de Califòrnia a Santa Cruz (Estats Units), amb relació al Projecte de llei per
a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01213/11
Sol·licitud
Taula de contingut
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Proposta d’audiència en ponència de Patsili Toledo, membre de Feminicidio.net, amb
relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01214/11
Sol·licitud

26

Proposta d’audiència en ponència d’Eugeni Rodríguez, membre de l’Observatori
contra l’Homofòbia, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no
discriminació
352-01215/11
Sol·licitud

26

Proposta d’audiència en ponència de Guillem Fernàndez, membre de Coop57, amb
relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01216/11
Sol·licitud

27

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del projecte Crimenesdeodio.net amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01217/11
Sol·licitud

27

Proposta d’audiència en comissió de Tània Verge, representant de Feministes per
la Independència, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no
discriminació
352-01227/11
Sol·licitud

27

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Ca la Dona amb relació al
Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01228/11
Sol·licitud

27

Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Pineda, representant de Creació
Positiva, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01229/11
Sol·licitud

27

Proposta d’audiència en comissió de Verònica Lafont, representant del col·lectiu LGTB
Terrassa, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01230/11
Sol·licitud

28

Proposta d’audiència en comissió d’Alba Garcia, representant de Comissions Obreres, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01231/11
Sol·licitud

28

Proposta d’audiència en comissió d’Eva Gajardo, representant de la Unió General
de Treballadors, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01232/11
Sol·licitud

28

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Viu Autisme amb relació
al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01233/11
Sol·licitud

28

Proposta d’audiència en comissió d’Aina Masgoret Ràfols, representant de Save the
Children, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01234/11
Sol·licitud

28

Proposta d’audiència en comissió de Marta Obdúlia, representant de la fundació
ECOM, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01235/11
Sol·licitud

29

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de SOS Racisme amb relació
al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01236/11
Sol·licitud
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Proposta d’audiència en comissió de Natàlia Santandreu i Gràcia, representant de
Dones Juristes, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01237/11
Sol·licitud

29

Proposta d’audiència en comissió d’Adriana Ribas, representant d’Amnistia Internacional, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01238/11
Sol·licitud

29

Proposta d’audiència en comissió de Fernando Fuster-Fabra Fernández, membre de
l’Observatori d’Igualtat de Tracte i Oportunitats, amb relació al Projecte de llei per
a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01239/11
Sol·licitud

29

Proposta d’audiència en comissió de Jonathan Rodríguez, representant de Sitges
Voluntaris Socials, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no
discriminació
352-01240/11
Sol·licitud

30

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Persones
Sordes de Catalunya amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la
no discriminació
352-01241/11
Sol·licitud

30

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01242/11
Sol·licitud

30

Proposta d’audiència en comissió d’Emilio Ruiz, representant del Casal Lambda, amb
relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01243/11
Sol·licitud

30

Proposta d’audiència en comissió d’Antoni Guillén, president del Comitè Català de
Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi), amb relació al Projecte de
llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
352-01244/11
Sol·licitud

30

Proposta d’audiència en comissió de Rosa Cadena, representant de Dincat, amb
relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01245/11
Sol·licitud

31

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Salut Mental
Ponent amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01246/11
Sol·licitud

31

Proposta d’audiència en comissió de Francesc Xavier Jaurena, representant de Filnet, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01247/11
Sol·licitud

31

Proposta d’audiència en comissió de Miguel Àngel Aguilar, membre del Servei de
Delictes d’Odi i Discriminació, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de
tracte i la no discriminació
352-01248/11
Sol·licitud

31

Proposta d’audiència en comissió de Meritxell Ocaña Llanes, representant del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb relació al Projecte de llei per a la
igualtat de tracte i la no discriminació
352-01249/11
Sol·licitud

Taula de contingut
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Creu Roja de Catalunya
amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01250/11
Sol·licitud

32

Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Centeno, representant de Vida Independent, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01251/11
Sol·licitud

32

Proposta d’audiència en comissió de Pablo Nuevo López, professor de dret a la
Universitat Abat Oliba, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la
no discriminació
352-01252/11
Sol·licitud

32

Proposta d’audiència en comissió de Xavier Torrens, professor de la Universitat de
Barcelona, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01253/11
Sol·licitud

32

Proposta d’audiència en comissió de Josep Miró i Ardèvol, president d’e-Cristians,
amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
352-01254/11
Sol·licitud

33

Sol·licitud de compareixença d’Adolfo Sánchez García davant la Comissió d’Afers
Institucionals perquè informi sobre les activitats de la Fundació Espanyola de la
Tartamudesa
356-00535/11
Sol·licitud

33

Sol·licitud de compareixença d’Iván Ruiz Acero, en representació de l’Associació
Teadir, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les dificultats a què s’enfronten les famílies amb fills amb trastorn de l’espectre autista
356-00541/11
Sol·licitud

33
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i
discriminació
202-00033/11
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 52301; 52335; 52336).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.03.2017; 12:00 h.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’Escola Agnès de Sitges
250-00787/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 52186 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 27.02.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 52186)

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

2. Concloure la redacció del projecte de l’Escola Agnès de Sitges i, un cop redactat, licitar la construcció del centre.
Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 3

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern, partint de l’acord arribat entre l’Ajuntament de Sitges i el Departament d’Ensenyament en el cofinançament de
l’Escola Agnès, a fer un seguiment de l’obra per tal d’evitar els inconvenients que
poguessin endarrerir-la.

3.01.02. Proposicions de llei
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Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats
educatives
250-00789/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 52189 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 27.02.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 52189)

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

2. Garantir en l’oferta formativa del Departament d’Ensenyament formació permanent sobre les altes capacitats.
Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 3

3. Garantir el compliment de l’establert en la Resolució ENS/1543/2013, de 10 de
juliol, de l’atenció educativa a l’alumnat amb altes capacitats.

Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats
intel·lectuals
250-00790/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 52188 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 27.02.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 52188)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Continuar planificant i consolidant les mesures i els suports addicionals i intensius per a l’alumnat d’altes capacitats per tal d’atendre adequadament les necessitats educatives específiques derivades de la superdotació intel·lectual, els talents
simples i complexos i la precocitat.
2. Vetllar pel bon funcionament del grup de referents de treball en altes capacitats format per representants de tots els Serveis Territorials d’Ensenyament i del
Consorci d’Educació de Barcelona, que tenen per objectiu:
– Compartir aprenentatges i recursos, resoldre consultes, revisar les accions formatives fetes al territori, enfortir la col·laboració amb els docents i les famílies, i
traslladar els acords del grup als companys referents de cada territori.
– Compartir models i eines d’avaluació psicopedagògica i informes de reconeixement, definir les característiques dels alumnes d’altes capacitats i les demandes, i
unificar criteris sobre flexibilització i acceleració.
– Orientar els centres educatius, les famílies i, també, col·laborar estretament
amb associacions de Famílies d’alumnes amb altes Capacitats de Catalunya
(FANJAC).
3. Elaborar materials adreçats al personal docent i als professionals que intervenen en la detecció, avaluació i tractament de l’alumnat amb altes capacitats.

3.10.25. Propostes de resolució
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3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques
de seguretat
302-00117/11
PRESENTACIÓ: GP PPC
Reg. 52113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Alberto Villagrasa Gil, diputat del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article
158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat (tram. 300-00132/11).
Moció

El Parlament de Catalunya, coneixedor de la gran tasca que realitzen els membres del cos de Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Nacional, Policies Locals, Guàrdia Urbana, Policia Portuària i Agents de Duanes, mostra el seu suport i
reconeixement a la seva professionalitat en l’execució del seu deure de vetllar pels
drets i llibertats dels catalans.
Palau del Parlament, 23 de febrer de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament
de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia,
la bifòbia i la transfòbia
302-00118/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 52114 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia (tram. 300-00128/11).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Desplegar la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
2. Presentar, en el termini d’un mes, el decret del Consell Nacional de Lesbianes,
Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals.
3. Presentar, en el termini d’un mes, el protocol específic d’actuació que faci real
el deure d’intervenció de l’Administració.
4. Presentar, en el termini d’un mes, el protocol per prevenir i abordar el bullying
homofòbic.
5. Presentar, en el termini d’un any, un informe de la comissió interdepartamental sobre l’impacte social de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes,
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia
i la transfòbia, i fer pública l’avaluació de les polítiques públiques desenvolupades
per la Generalitat.
6. Obrir expedients sancionadors a tots aquells centres educatius que ofereixin
material escolar amb continguts homòfobs.
7. Actuar d’ofici, obrint expedients sancionadors sempre que existeixin indicis de
vulneració de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia,
així com informar anualment al Parlament.
Palau del Parlament, 23 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP SOC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç
d’un any de govern
302-00119/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 52391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta la següent
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el balanç d’un any de govern
(tram. 300-00130/11).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Solucionar qualsevol diferència amb el Govern d’Espanya en el marc dels canals habituals de cooperació i col·laboració administratives i polítiques, d’acord amb
els principis de lleialtat institucional i d’eficiència administrativa.
2. Participar en totes les conferències i reunions a nivell estatal i liderar-hi i impulsar-hi les reformes polítiques i administratives necessàries, i en concret participar sempre, per mitjà del president de la Generalitat, a la Conferència de Presidents
Autonòmics, complint així amb les seves funcions com a màxim representant de
tots els catalans.
3. Designar, en el termini màxim d’un mes des de l’aprovació d’aquesta Moció,
l’expert que correspon a la Comunitat Autònoma catalana a la Comissió d’Experts
que estudiarà la reforma del sistema de finançament autonòmic.
4. Designar, en el termini màxim d’un mes des de l’aprovació d’aquesta Moció,
l’expert que correspon a la Comunitat Autònoma catalana a la Comissió d’Experts
que estudiarà com fer més efectiu el sistema de prestacions atorgades en virtut de la
Llei de dependència.
5. Donar compliment a totes les mocions i resolucions aprovades en el Parlament a l’XI legislatura el termini de compliment de les quals s’hagi ja exhaurit (que
fan referència, entre d’altres, a qüestions tan importants com la transparència de les
retribucions dels alts càrrecs de la Generalitat, l’eliminació progressiva dels barracons, la reducció d’un 30% del preu de les taxes universitàries o les mesures concretes per a millorar l’atenció a les persones discapacitades), en el termini màxim d’un
mes des de l’aprovació d’aquesta Moció.
6. En virtut del principi de transparència de l’acció de Govern i en aplicació de
tots els preceptes continguts al Reglament del Parlament i a la Llei de transparència,
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a. Posar sempre a disposició dels diputats tota aquella documentació que els parlamentaris han sol·licitat al Govern i lliurar respostes concretes a preguntes concretes. En conseqüència, el Govern no pot considerar com a resposta vàlida a una pregunta escrita o a una sol·licitud de documentació la remissió a una llei o a un portal
d’Internet.
b. Complir escrupolosament amb els terminis establerts legalment i reglamentàriament en aquest sentit.
c. De manera específica, donar trasllat de forma immediata al Grup Parlamentari de Ciutadans de tots els memoràndums d’acció exterior elaborats pel Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, amb indicació
dels destinataris a qui s’han adreçat. Es tracta d’una obligació que el Reglament del
Parlament de Catalunya imposa al Govern, que la Mesa del Parlament ha reconegut
expressament al Grup Parlamentari de Ciutadans pel fet d’haver-li concedit l’empara
que aquest Grup li havia demanat.
Palau del Parlament, 27 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les seves
actuacions a la província de Lleida
302-00120/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 52392 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat, Javier Rivas
Escamilla, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a la província de Lleida
(tram. 300-00131/11).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
Amb relació a l’àmbit agrari
1. Avaluar el Pla de regadius vigent com a eina de planificació de totes les polítiques que afecten els regadius de Catalunya, i concretament els de Lleida, amb calendari d’inversions i definició d’actuacions prioritàries d’implantació de nous regadius
i de modernització dels existents.
a. Donar compliment a la Resolució 276/XI en relació amb el desplegament de la
xarxa secundària del sistema Segarra-Garrigues, per tal de facilitar als productors
interessats la transformació de les seves finques a regadiu.
b. Determinar un calendari detallat i real d’execució i finalització de la modernització de la zona regable dels Canals d’Urgell, un projecte imprescindible per a
millorar l’eficiència agronòmica i mediambiental de l’ús dels recursos hídrics.
2. Establir un pla per a frenar l’envelliment de la població rural que inclogui la
promoció de serveis públics, privats i assistencials per tal de millorar l’atractiu del
món rural per als joves i garantir així el recanvi generacional.
3. Reconèixer l’esforç que fa el sector primari en la conservació dels recursos naturals i en l’ocupació equilibrada del territori, activant polítiques de revalorització i
dignificació del món rural en tots els seus vessants, tant productius (com l’agricultura, la ramaderia o el bosc), com socials (com l’esport, el turisme o el medi ambient).
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4. Establir mesures per a contribuir a garantir la justícia i l’equitat en el comerç
i la distribució dels productes agraris i revertir la tendència descendent de la renda
agrària.
5. Incrementar pressupostàriament l’atenció al món rural:
a. Recuperar progressivament la proporció del pressupost general de la Generalitat que es destina a polítiques agràries del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació.
b. Impulsar el Programa de desenvolupament rural, potenciant les línies d’ajuts
considerades prioritàries tal com es va aprovar al ple monogràfic del món agrari de
2014.
c. Posar en valor, a més de les polítiques agràries, les inversions dirigides a millorar la qualitat de vida al món rural com les infraestructures viàries, el transport i
els serveis educatius, sanitaris i socials, entre d’altres.
6. Fer una renovació dels accessos i de les carreteres secundàries per a la millora
en l’accessibilitat a les zones rurals i executar un pla de millora de camins rurals.
7. Implementar la fibra òptica a les zones rurals com un mitjà estratègic per a fomentar el desenvolupament dels diferents sectors locals.
8. Donar compliment a l’esmentada Resolució 276/XI sobre el canal Segarra-Garrigues per a reduir al 60% el percentatge mínim de propietaris necessaris per
a la seva adhesió als diferents sectors definits en el projecte de regadiu del canal Segarra-Garrigues, així com el desenvolupament dels sectors 6 i 7.
9. Incrementar el finançament de projectes de recerca que estiguin relacionats
amb el desenvolupament i la innovació en l’àmbit agrícola.
Amb relació a l’àmbit social
10. Augmentar l’oferta de places públiques de residències per a gent gran, persones amb dependència o discapacitat.
11. Impulsar la construcció a Lleida d’habitatges tutelats per a gent gran, dependència o discapacitat, com a alternativa als centres residencials més assistencials.
12. Oferir una alternativa digna a les persones que es troben en llista d’espera,
donant compliment a la Moció 48/XI del Parlament de Catalunya, sobre mesures i
polítiques respecte a la situació d’emergència social, que estableix que la situació de
les llistes d’espera no pot comportar en cap cas la denegació de serveis als ciutadans
sol·licitants.
13. Establir un pla específic amb relació a persones amb dependència de Lleida,
per a reduir els termini d’espera per accedir als serveis d’atenció a la dependència.
Aquest pla haurà de detectar les necessitats específiques del territori i programar
territorialment els recursos d’atenció social especialitzada i domiciliària, determinant zones d’actuació preferent amb l’objectiu de millorar l’equilibri territorial en la
distribució dels recursos.
14. Actualitzar i adaptar la Cartera de Serveis Socials establerta per la Llei
12/2007 de serveis socials a les noves realitats i necessitats socials de Lleida.
15. Augmentar la dotació pressupostària per tal de cobrir la necessitat d’habitatge de les persones i famílies que a Lleida no puguin fer front al pagament del lloguer o hipoteca, en coordinació amb els diferents nivells de l’administració pública
a Catalunya per a prevenir i donar solució als desnonaments de l’habitatge habitual.
I, per això, cal promoure i facilitar l’accés als procediments de segona oportunitat i
la dació en pagament existents i alhora recolzar les iniciatives legislatives que procuren la millora d’aquests últims, per tal de fer-los més accessibles i protectors dels
interessos dels ciutadans més desfavorits.
16. Aprovar un Pla de promoció i inclusió de les persones amb discapacitat residents al món rural, que reculli sistematitzadament accions i mesures de desenvolupament humà i inclusió social a favor d’aquest sector de la població amb discapacitat.
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17. Garantir la dotació pressupostària per a combatre tots els aspectes relacionats
amb la violència de gènere a tots els nivells institucionals de Lleida, que cobreixi
l’augment de places tant en centres d’acollida, com els necessaris per tal de realitzar
una correcta atenció integral d’assistència sanitària, terapèutica, psicològica i d’inserció sociolaboral.
Amb relació a l’àmbit sanitari
18. Donar compliment a la Moció 17/XI d’ambulàncies, amb especial cura respecte dels punts que volen garantir una bona assistència enfront les emergències
mèdiques.
19. Donar compliment a la Moció 39/XI d’odontologia, amb especial cura respecte dels punts que persegueixen garantir la millora de l’odontologia pediàtrica
pública davant necessitats especials, així com dels programes de fluorització en embarassades.
20. Donar compliment a la Moció 71/XI, per reformar l’Atenció Primària, amb
especial cura respecte dels punts que fan referència a la millora de la seva capacitat
de resolució i de millora laboral.
21. Garantir l’obertura diària amb personal mèdic i infermer al consultori del
barri de Magraners de la ciutat de Lleida, i així mateix fer el mateix amb tots aquells
centres que han estat retallats arreu del territori.
22. Augmentar l’horari assistencial dels CUAP a 24 hores, incrementant la seva
dotació de personal per tal de millorar la resposta a les urgències d’Atenció Primària.
23. Reforçar els Serveis d’Atenció Continuada de Lleida amb més personal sanitari.
24. Adaptar les agendes dels professionals perquè tinguin un nombre de visites
adequat per poder garantir la qualitat assistencial.
25. Dotar de plans especials en els períodes gripals per a evitar que els pacients
hagin de patir les llargues esperes, els col·lapses sanitaris habituals i la sobrecàrrega
laboral que ocasiona als treballadors.
26. Revisar els circuits d’accessibilitat no solament presencial, sinó també els telefònics per tal que els usuaris puguin contactar amb el seu centre de forma efectiva.
27. Potenciar els programes d’atenció crònica dels pacients, i l’atenció domiciliària i la cura dels pacients assignats a les residències i centres amb pacients amb
diversitat funcional.
28. Fer públic, en un document a presentar davant la Comissió de Salut del Parlament, el Pla detallat de les millores plantejades per a Lleida, on s’inclogui un pla
per als quiròfans, l’UCI, les plantes hospitalàries tancades i la reposició del material,
entre d’altres. Al mateix document caldrà presentar els plans funcionals i de personal per als diferents serveis i els plans de futur plantejats per a ells.
29. Obrir la Unitat de Curta Estada a Urgències de l’hospital universitari Arnau
de Vilanova de Lleida i de forma contínua tots els llits hospitalaris públics, dotant de
personal per a l’atenció dels pacients, ampliant el nombre de llevadores, d’infermeres i de tot aquell personal que cal per dignificar l’assistència sanitària. Igualment,
dimensionar i incrementar adequadament el finançament d’aquest hospital sobre la
base de l’activitat i serveis que es fan en realitat, que estan per sobre del pressupostat i finançat oficialment.
30. Fer una declaració pública en què es reprovi qualsevol intent per a incentivar
o fomentar les altes hospitalàries forçades.
31. Fer una declaració pública en què es reprovi qualsevol denegació de visita a
l’atenció especialitzada demanada per un metge especialista en Medicina Familiar
i Comunitària.
32. Netejar els exteriors de l’hospital Universitari Arnau de Vilanova també els
caps de setmana.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

13

BOPC 344
1 de març de 2017

33. Reforçar la Unitat de Geriatria d’Aguts de l’hospital Santa Maria de Lleida, i
totes aquelles unitats que tenen uns efectius de personal que estan reiteradament per
sota dels que serien suficients.
34. Donar compliment als acords parlamentaris d’instal·lació de desfibril·ladors a
tots aquells llocs on hi hagi una gran afluència de gent, com per exemple pavellons
esportius, auditoris i altres equipaments similars.
35. Presentar un pla per a apropar els fàrmacs al territori, integrant mecanismes
per facilitar la dispensació de medicació hospitalària per evitar desplaçament dels
familiars, i així mateix per a integrar les visites especialitzades juntament amb les
proves per tal d’optimitzar els viatges de la gent que viu al territori.
36. Reforçar l’atenció continuada dels centres sanitaris, especialment tenint cura
de Tàrrega, Balaguer, i tots aquells on els professionals han detectat que hi ha necessitats.
37. Regular el desplaçament dels metges especialistes entre els hospitals i els
ambulatoris comarcals per a passar-hi consulta, tenint en compte la necessitat de
disposar de vehicle i els aspectes de l’assegurança davant d’un potencial accident
in itinere.
38. Facilitar l’accés tant a proves diagnòstiques a l’Atenció Primària de Lleida,
com a la resta d’especialitats, per a augmentar-ne la resolució.
39. Fer difusió i incentivar l’acció assistencial a les zones rurals per tal d’augmentar el nombre de professionals que vulguin treballar-hi.
Amb relació a l’àmbit educatiu
40. Donar compliment a la Resolució 192/XI en relació amb la construcció de
l’institut de Cappont.
41. Donar compliment a la Resolució 193/XI en relació amb garantir les línies de
P3, que són reconegudament insuficients a molts llocs de Lleida.
42. Donar compliment a la Moció 56/XI, sobre l’eliminació gradual dels barracons, com per exemple els existents a l’escola de Pinyana o a la de Torrefarrera, i
contemplar les reformes i millores de totes aquelles escoles i instituts que ho requereixen.
43. Garantir les places que calen a les escoles bressol, així com les reformes i
ampliacions que calguin.
44. Facilitar transport escolar per als alumnes que no tenen centre educatiu al
seu poble i que s’han de desplaçar a un altre municipi.
Amb relació a l’àmbit de les infraestructures
45. Donar compliment a la Moció 31/XI en relació a l’Avant, els descomptes i la
seva connexió amb el bitllet combinat de rodalies.
46. Incrementar i optimitzar les partides destinades al manteniment de les carreteres de la xarxa de carreteres de la Generalitat a Lleida, que durant els últims anys
s’han reduït perillosament i que dificulta el desenvolupament territorial.
47. Millorar l’accessibilitat al Pirineu i un pla d’inversions per als camins.
48. Negociar amb el Govern d’Espanya per a establir parada d’alguns dels serveis Avant a l’estació del Prat de Llobregat de manera que pugui realitzar-se transbordament amb la nova L9 de metro que connecta amb l’aeroport. Així mateix, establir la gratuïtat de la L9 de metro des del Prat de Llobregat fins a l’aeroport per als
viatgers procedents de Lleida.
49. Reiniciar el projecte de millora de la carretera C-14 entre Solivella i Montblanc, consignant una partida pressupostària concreta en l’exercici actual i en els
successius, si fos necessari, per a executar les obres contemplades en aquest projecte.
50. Reclamar al Govern d’Espanya la finalització de les obres de l’A14 en el tram
entre Lleida i Rosselló, la inauguració de la qual estava anunciada per a octubre de
2016, però que a data de avui continua sense servei.
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51. Donar compliment a la Resolució 28/XI sobre la construcció del túnel de
Tres Ponts, entre Organyà i Montant, a la carretera C-14, així com executar les
obres ja adjudicades de la variant de la C-12 de Balaguer, les d’acabament de l’autovia C-13 Lleida-Balaguer, els trams de Vilanova de la Barca, les obres de millora
de la seguretat de la C-14 al seu pas per Tàrrega, i la variant de la C-14 a Agramunt.
52. Millorar l’oferta de línia de tren de Lleida fins a Cervera amb una millora de
la coordinació horària amb altres mitjans de transport.
53. Iniciar la construcció de la nova terminal d’autobusos de Lleida a l’espai situat al costat de l’estació de l’AVE.
54. Presentar un pla de viabilitat alternatiu al model actual de gestió de l’aeroport
d’Alguaire que no es basi únicament en enviar esquiadors a Andorra.
55. Garantir el desplegament de la fibra òptica a Lleida.
Amb relació a l’àmbit de la seguretat
56. Millorar la dotació de Mossos d’Esquadra a Lleida.
57. Millorar el centre penitenciari de Ponent, on entre d’altres coses manquen
al voltant de 80 treballadors més, fent un pla de xoc per a modernitzar i millorar la
seguretat del centre.
58. Ampliar plantilles d’altres treballadors com bombers i altres agents de seguretat i servei a la ciutadania.
Amb relació a l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran
59. Donar compliment a la Resolució 115/XI sobre el desplegament de la Llei
35/2010 de l’occità, aranès a l’Aran.
60. Desplegar en la seva totalitat la Llei 1/2015 del règim especial d’Aran.
61. Instar el Govern d’Espanya perquè s’acceleri la construcció de l’A14 entre
Lleida i la frontera francesa.
62. Proveir la plaça de suport establerta en la Llei 1/2015 del règim especial
d’Aran per a l’oficina de l’Aran a Barcelona.
63. Concretar un pla executiu i urgent per tal de millorar les xarxes de comunicacions ADSL, telefonia mòbil i xarxa RESCAT als municipis de les zones de
muntanya, així com resoldre els problemes de cobertura de la TDT als municipis
de muntanya.
64. Impulsar programes específics per a joves i dones per a assegurar la igualtat
d’oportunitats, que són necessaris per al món rural.
65. Donar compliment a les resolucions del Parlament sobre negociar amb el
Consell General d’Aran, d’acord amb el que estableix la Llei 1/2015 del règim especial d’Aran, en el termini de tres mesos, la reserva d’una partida econòmica, i el
calendari corresponent, per a afrontar l’increment del nombre actual de places assistencials de residències per a la gent gran a l’Aran.
66. Donar compliment a la Resolució 382/XI sobre la simplificació administrativa i l’augment de les quanties de les indemnitzacions als ramaders de muntanya pels
atacs de fauna salvatge.
67. Donar compliment a les resolucions del Parlament sobre la coordinació dels
serveis d’emergència enfront de les riuades i catàstrofes naturals.
68. Donar suport a la ramaderia de muntanya com a element social, econòmic i
conservador del territori.
69. Optimitzar la gestió de les estacions d’esquí gestionades per Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya.
70. Proporcionar l’equipament adaptat a la peculiaritat i climatologia de les zones de muntanya per als Mossos d’Esquadra, bombers, sanitaris i altre personal de
suport al ciutadà.
71. Recuperar la imprescindible inversió en infraestructures a les comarques pirinenques, que s’ha reduït en un 77% a l’últim pressupost.
72. Finalitzar la reforma de l’IES d’Aran, de Vielha.
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Amb relació a l’àmbit de les empreses i la Universitat de Lleida
73. Fer una aposta decidida i ferma per la Universitat de Lleida, i reflectir-ho en
els pressupostos, tot potenciant la seva diversitat de graus i trobant les fórmules necessàries per a la seva viabilitat i expansió.
74. Plantejar-se estratègies per als autònoms que permetin el relleu generacional, creant un programa d’ocupació específic en l’àmbit rural que permeti el relleu
generacional per a aquells negocis associats a explotacions agràries que, estant en
funcionament, vagin a tancar per jubilació del titular o propietari. El mateix estaria
especialment adreçat a persones majors de 45 anys, la qual cosa suposaria avantatges bidireccionals.
75. Fer efectiva la simplificació administrativa que recull la Llei 16/2015 de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, amb especial sensibilitat per a l’espai rural, on la manca de recursos fa més difícil la implantació
d’una finestreta única. La grandària mitjana dels municipis a Lleida és la menor de
Catalunya, per la qual cosa la unificació d’aquesta atenció i els serveis associats és
prioritària.
76. Crear una taula de treball entre administracions per al desenvolupament d’un
pla de viabilitat per al parc tecnològic de Lleida que els permeti pagar aquest deute
en més anys. Cal que la Generalitat s’impliqui en aquest problema, ja que el seu tancament suposaria la pèrdua de les iniciatives empresarials que s’hi ubiquen.
77. Crear consorcis de col·laboració o convenis entre zones limítrofes de Lleida,
com per exemple Osca i Saragossa, en àmbits com l’enològic, el turisme o les iniciatives empresarials innovadores que en molts casos necessiten sinergies compartides,
o recursos i infraestructures que necessiten implementar o explotar conjuntament.
78. Implementar programes específics de formació dual i contínua a Lleida, amb
una ordenació que faci coincidir el centre de formació i els centres de producció, introduint facilitats en la mobilitat dels estudiants per a corregir la dispersió de nuclis
de població existents.
Amb relació a l’àmbit de la cultura
79. Destinar el finançament suficient per al museu d’art Jaume Morera, complint
amb l’acord de destinar-hi un milió d’euros al llarg dels propers anys.
80. Fer un impuls més fort del Turó de la Seu Vella, contemplant la restauració
de les muralles i estimulant-ne el projecte turístic.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, Javier Rivas Escamilla, diputats, del GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques
d’acollida a Catalunya
302-00121/11
PRESENTACIÓ: GP CSP
Reg. 52393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

A la Mesa del Parlament

Josep Lluís Franco Rabell, president del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que
es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques
d’acollida a Catalunya (tram. 300-00129/11).

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

16

BOPC 344
1 de març de 2017

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Donar compliment a la Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya, sobre
l’orientació política general del Govern, en el seu apartat IX sobre «Política Integral
d’Acollida».
2) Establir una diagnosi, en el termini de dos mesos, sobre les necessitats i situació de les persones sol·licitants d’asil a Catalunya, així com l’estat dels recursos
disponibles a nivell territorial per part de la Generalitat de Catalunya.
I segon les dades existents, establir un mapeig, el més precís possible, de la situació d’aquestes persones: nacionalitats d’origen, configuracions familiars, presència
d’infants, col·lectius d’especial vulnerabilitat, i distribució territorial. Aquest mapeig
és necessari per avaluar recursos disponibles i necessitats, per impulsar programes
complementaris als circuits d’acollida estatals. Així mateix és necessari conèixer
amb urgència en quina situació es troben les persones a qui l’estat l’ha denegat l’asil.
3) Desplegar el Pla de protecció Internacional, aprovat al 2014, que s’ha treballat
minuciosament amb entitats expertes, i subsumir el conjunt de plans i programes
que han anat sorgint des d’aleshores en una línia de treball unificada, a partir d’un
model d’acollida integral.
4) Coordinar i liderar una resposta solidària eficient amb els ajuntaments i entitats de Catalunya. La valuosa contribució dels programes basats en el voluntariat requereix formació específica i articulació amb el conjunt de dispositius assistencials
professionalitzats (sanitaris, educatius, de suport jurídic, de formació i d’inserció
social), indispensables per tal de garantir l’adequada atenció als refugiats.
5) Establir una provisió pressupostària suficient, per desenvolupar el pla de protecció internacional, i per sostenir específicament les polítiques i dispositius d’acollida, recorrent si s’escau als fons de contingència continguts en els Pressupostos
del 2017.
6) Presentar, en el termini d’un mes, les aportacions econòmiques desglossades
que rep la Generalitat de Catalunya per part de la Unió Europea i del Govern Estatal en concepte de polítiques d’atenció a persones refugiades i destí de les mateixes.
7) Reclamar de l’Estat espanyol la gestió directa dels fons de la Unió Europea
destinats a l’ajuda als refugiats en la proporció corresponent a les responsabilitats de
Catalunya, tal com ho preveu el mateix Estatut d’Autonomia.
8) Intensificar els esforços per tal de facilitar els informes d’inserció i tots els elements que puguin facilitar la tramitació de la situació administrativa, ja siguin les
renovacions de permisos de residència o les reagrupacions familiars.
9) El Parlament de Catalunya considera que el deure democràtic vers les persones refugiades ha d’anar molt més enllà de la solidaritat i l’acollida, i ha de mirar
d’incidir tant com sigui possible en les causes (conflictes bèl·lics, situacions d’espoli
i de violació dels drets humans) que empenyen tantes persones a expatriar-se i cercar asil per sobreviure.
En aquest sentit, el Parlament de Catalunya apel·la a la responsabilitat corporativa de les empreses catalanes que operen a l’estranger pel que fa a la necessitat d’un
comportament ètic en matèria de comerç, inversions o participació en projectes que
suposin connivència amb règims o amb forces armades que terroritzen les poblacions d’aquests països.
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a introduir el respecte d’aquest codi ètic empresarial en els plecs de condicions de la contractació pública, així com dels serveis que pugui requerir l’administració catalana.
Palau del Parlament, 24 de febrer de 2017
Josep Lluís Franco Rabell, president GP CSP
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una república
catalana d’acollida
302-00122/11
PRESENTACIÓ: GP CUP-CC
Reg. 52394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

A la Mesa del Parlament

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Gabriela Serra Frediani, diputada del Grup
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre una república catalana d’acollida
(tram. 300-00134/11).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Dur a terme en relació a les persones refugiades a Catalunya i abans de finalitzar juliol del 2017 les següents mesures:
a) La creació de mecanismes de coordinació estable entre Generalitat, entitats
gestores del programa estatal d’acollida que treballen a Catalunya, Xarxa de municipis acollidors i entitats locals que ofereixin suport per:
– Facilitar la inserció i el desenvolupament de les persones refugiades a la seva
nova situació de vida.
– Assegurar que les persones refugiades reben el tracte correcte i compten amb
les eines necessàries per tal de superar les situacions i traumes patits.
– Supervisar l’assoliment, per part de les persones refugiades, del grau d’autonomia suficient per poder desenvolupar-se en el nou entorn. Incrementar de 6 mesos a
24 mesos, amb finançament català, el període d’acollida de les persones sol·licitants
d’asil en funció de la consecució real de la seva autonomia i del seu grau de vulnerabilitat.
b) Realitzar un cens de les persones refugiades per tal de comptar amb dades
qualitatives i quantitatives sobre la població refugiada a Catalunya.
c) Territorialitzar els serveis d’atenció a les persones demandants d’asil i donar
suport a la Xarxa de Municipis Acollidors oferint formació a les persones dels municipis responsables de l’acollida, suport i atenció a les persones demandants d’asil.
d) Facilitar, promoure i finançar el reagrupament familiar d’aquells membres de
la família de persones refugiades a Catalunya, que encara es troben en algun dels
campaments de refugiats instal·lats en altres països.
2. Dur a terme en relació a les persones que cerquen acolliment i abans de finalitzar el juliol del 2017 les següents mesures:
a) Establir en la Delegació de l’Agencia Catalana de Cooperació al Marroc, així
com en l’Oficina Exterior de Catalunya a Casablanca, un servei d’assessorament, informació i suport a l’accés a la protecció internacional a l’Estat espanyol, així com
sobre les vulneracions del DDHH en la frontera sud.
b) En el marc de la construcció de la República Catalana el Govern de la Generalitat ha de dissenyar una política d’acolliment pròpia proposant i desenvolupament
un Pla d’Acollida de caràcter estrictament públic. Aquest ha de comptar amb el recursos financers i humans necessaris per garantir tant els compromisos adquirits,
com d’aquells que se’n deriven de la voluntat i compromís polític del Govern de
Catalunya.
c) Aprovar un Decret de creació del Centre d’Estudi i Avaluació de les Empreses Catalanes a l’Exterior que esdevingui un mecanisme concret per assegurar
el compliment de la legislació vigent per part de les empreses en l’àmbit del Dret
Internacional dels Drets Humans, el Dret Internacional del Treball i les normes
internacionals sobre medi ambient, promoció de la pau i el Dret al desenvolupa3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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ment sostenible, en les seves operacions a l’exterior de Catalunya. El Centre tindrà la capacitat per estudiar i avaluar les queixes i denúncies pertinents així com
d’emetre informes que hauran de ser respostes pel Govern determinat de manera
obligatòria.
d) Crear un carnet per a les persones en situació administrativa irregular que viuen a Catalunya, que els garanteixi l’accés als serveis públics en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania de Catalunya.
3. Sol·licitar al Govern espanyol l’elaboració i aprovació de forma ràpida del Reglament de la Llei 12/2009, de tal manera que reguli des d’una perspectiva de tutela
i garantia màxima dels Drets Humans els aspectes pendents de desenvolupar de la
Llei 12/2009, com per exemple:
a) El procediment previst a l’art. 38 consistent en la possibilitat de presentar demandes de protecció internacional en les representacions diplomàtiques espanyoles
en l’exterior i incloure-hi la figura del visat humanitari.
b) L’equiparació en drets de les persones beneficiàries de l’asil i de la Protecció
Subsidiària.
c) La regulació des d’una perspectiva de protecció internacional del reagrupament familiar.
d) La garantia de l’accés als mateixos drets bàsics a totes les víctimes de tràfic
d’éssers humans (TEH), assegurant un adequat enfocament basat en drets humans
al combatre el TEH.
e) La supressió de l’exigència del nexe causal amb més d’un motiu de persecució
en els casos de persecució per motius de gènere.
4. Sol·licitar al Govern espanyol l’elaboració i aprovació d’un projecte de llei que
transposi la directiva 2001/55 de la Unió Europea sense restricció ni retallades de
drets del sistema espanyol.
5. Sol·licitar al Govern espanyol la implementació de les següents mesures:
a) Dins dels terminis acordats amb la UE, executar de manera urgent els compromisos de reubicació de les 15.888 persones refugiades procedents de països europeus, així com el reassentament de les 1.449 persones refugiades procedents de
Líbia o Jordània.
b) Retirar l’obligatorietat de visat de trànsit per a les persones nacionals de països
en conflicte, com per exemple Síria.
c) Garantir l’arribada de persones per raons humanitàries mitjançant els Visats
de Validesa Territorial Limitada.
d) Garantir l’accés al dret d’asil a totes les persones en trànsit a Ceuta i Melilla i
el seu trasllat a la Península.
e) Informar periòdicament, sobre el nombre de reubicacions compromeses en els
acords assolits en el marc de la UE, respecte dels refugiats retinguts als camps de
Grècia i Itàlia; el nombre de reubicacions ofertades i efectivament executades pel
Govern espanyol.
f) Exigir la clausura de FRONTEX, destinant-ne els recursos a la creació d’un
sistema de rescat i salvament al mar Mediterrani –i a totes les fronteres exteriors
de la UE– amb la finalitat de desenvolupar operacions de salvament de persones en
trànsit insegur i perillós i a l’hora oferir-los ajuda immediata.
g) Clausurar definitivament el Centre d’Internament d’Estrangers, preveient i
instal·lant mesures i modalitats alternatives, respectuoses amb els drets humans (pisos tutelats, municipis acollidors, associacions reconegudes...)
6. Dirigir-se a la Comissió Europea per tal de traslladar el missatge massiu de la
societat catalana de voluntat d’acollida i en aquest sentit exigir a la Comissió Europea l’adopció de les mesures adients tendents a l’obertura de fronteres per permetre
l’entrada a l’espai Schengen i l’arribada a Catalunya d’aquelles persones refugiades
que ara es troben a les portes dels murs que ha construït.
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7. Dirigir-se a la Comissió Europea per tal d’instar-la a iniciar els passos pertinents per a la derogació dels acords establerts amb Turquia en matèria de retenció
de persones refugiades.
Palau del Parlament, 27 de febrer de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Gabriela Serra Frediani, diputada, GP CUP-CC
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4.

Informació

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en comissió d’Enric Morist i Güell, representant
de la Creu Roja a Catalunya, amb relació al Projecte de llei per a la
igualtat de tracte i la no-discriminació
352-01188/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 51894).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Mohamed Alami Susi, president
d’Itran, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la
no-discriminació
352-01189/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 51894).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Rosa Maria Cendón,
representant de Sicar Adoratrius, amb relació al Projecte de llei
per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
352-01190/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 51894).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Guiomar Todó, representant
de Save the Children a Catalunya, amb relació al Projecte de llei
per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
352-01191/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 51894).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

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

21

BOPC 344
1 de març de 2017

Proposta d’audiència en comissió de Ferran Busquets, representant
d’Arrels, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte
i la no-discriminació
352-01192/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 51894).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Montse Pineda Lorenzo,
representant de Creación Positiva, amb relació al Projecte de llei
per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
352-01193/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 51894).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Guillén, president
del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat
(Cocarmi)), amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte
i la no-discriminació
352-01194/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 51894).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació
per la Integració Laboral - Mossos d’Esquadra amb Discapacitats
(AILMED), amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte
i la no-discriminació
352-01195/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 51894).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Lídia Puigvert, en representació
de la Community of Researchers on Excellence for All (CREA)
de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei
per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
352-01196/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 51902).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Eva Gajardo, secretària d’Igualtat
de la Unió General de Treballadors, amb relació al Projecte de llei
per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
352-01197/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 51902).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Núria Milà, en representació
de l’entitat Dones Juristes, amb relació al Projecte de llei per a la
igualtat de tracte i la no-discriminació
352-01198/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 51902).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Mar Serna, vicepresidenta
de l’Associació de Dones Jutges d’Espanya, amb relació al Projecte
de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
352-01199/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 51902).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de
l’Observatori contra l’Homofòbia amb relació al Projecte de llei
per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
352-01200/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 51955).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Joaquim Roqueta, en
representació de Gais Positius, amb relació al Projecte de llei
per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
352-01201/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 51955).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Alba Cuevas, portaveu de SOS
Racisme, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte
i la no-discriminació
352-01202/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 51955).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Carmen Méndez, directora
de la Fundació Secretariat Gitano, amb relació al Projecte de llei
per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
352-01203/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 51955).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Mari Carmen Riu, presidenta
de l’Associació Dones No Estàndards, amb relació al Projecte de llei
per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
352-01204/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 51955).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Montse Pineda, coportaveu de
la Plataforma CEDAW Ombra Espanya, amb relació al Projecte de llei
per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
352-01205/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 51955).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.
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Proposta d’audiència en comissió d’Alba Garcia, secretària
de la Dona i Cohesió Social de la Comissió Obrera Nacional de
Catalunya, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte
i la no-discriminació
352-01206/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 51955).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell
Nacional de Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei per
a la igualtat de tracte i la no-discriminació
352-01207/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 51955).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell
de la Gent Gran de Catalunya amb relació al Projecte de llei per
a la igualtat de tracte i la no-discriminació
352-01208/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 51955).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Fàtima Taleb, regidora de
Badalona en Comú, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat
de tracte i la no discriminació
352-01209/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 52002).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’Aziz Fayé, portaveu del Sindicat
de Manters, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte
i la no discriminació
352-01210/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 52002).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

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

25

BOPC 344
1 de març de 2017

Proposta d’audiència en ponència d’Alba Cuevas, representant
de SOS Racisme, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de
tracte i la no discriminació
352-01211/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 52002).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Santiago Alba Rico,
escriptor i filòsof, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat
de tracte i la no discriminació
352-01212/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 52002).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’Angela Davis, professora de
filosofia de la Universitat de Califòrnia a Santa Cruz (Estats Units),
amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no
discriminació
352-01213/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 52002).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Patsili Toledo, membre de
Feminicidio.net, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat
de tracte i la no discriminació
352-01214/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 52002).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’Eugeni Rodríguez, membre
de l’Observatori contra l’Homofòbia, amb relació al Projecte de llei
per a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01215/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 52002).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.
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Proposta d’audiència en ponència de Guillem Fernàndez, membre
de Coop57, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte
i la no discriminació
352-01216/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 52002).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del projecte
Crimenesdeodio.net amb relació al Projecte de llei per a la igualtat
de tracte i la no discriminació
352-01217/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 52002).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Tània Verge, representant
de Feministes per la Independència, amb relació al Projecte de llei
per a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01227/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52040).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Ca la Dona
amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no
discriminació
352-01228/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52040).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Pineda,
representant de Creació Positiva, amb relació al Projecte de llei
per a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01229/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52040).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Verònica Lafont, representant
del col·lectiu LGTB Terrassa, amb relació al Projecte de llei per a la
igualtat de tracte i la no discriminació
352-01230/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52040).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Alba Garcia, representant de
Comissions Obreres, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat
de tracte i la no discriminació
352-01231/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52040).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Eva Gajardo, representant
de la Unió General de Treballadors, amb relació al Projecte de llei
per a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01232/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52040).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Viu
Autisme amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte
i la no discriminació
352-01233/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52040).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Aina Masgoret Ràfols,
representant de Save the Children, amb relació al Projecte de llei
per a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01234/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52040).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Marta Obdúlia, representant
de la fundació ECOM, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat
de tracte i la no discriminació
352-01235/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52040).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de SOS
Racisme amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte
i la no discriminació
352-01236/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52040).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Natàlia Santandreu i Gràcia,
representant de Dones Juristes, amb relació al Projecte de llei per
a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01237/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52040).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Adriana Ribas, representant
d’Amnistia Internacional, amb relació al Projecte de llei per a la
igualtat de tracte i la no discriminació
352-01238/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52040).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Fernando Fuster-Fabra
Fernández, membre de l’Observatori d’Igualtat de Tracte i
Oportunitats, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat
de tracte i la no discriminació
352-01239/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52040).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Jonathan Rodríguez,
representant de Sitges Voluntaris Socials, amb relació al Projecte
de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01240/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52040).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la
Federació de Persones Sordes de Catalunya amb relació al Projecte
de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01241/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52040).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Pimec
amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no
discriminació
352-01242/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52040).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Emilio Ruiz, representant
del Casal Lambda, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de
tracte i la no discriminació
352-01243/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52040).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Antoni Guillén, president
del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat
(Cocarmi), amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte
i la no-discriminació
352-01244/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52040).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Rosa Cadena, representant
de Dincat, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte
i la no discriminació
352-01245/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52040).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació
de Salut Mental Ponent amb relació al Projecte de llei per a la
igualtat de tracte i la no discriminació
352-01246/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52040).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Francesc Xavier Jaurena,
representant de Filnet, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat
de tracte i la no discriminació
352-01247/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52040).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Miguel Àngel Aguilar, membre
del Servei de Delictes d’Odi i Discriminació, amb relació al Projecte
de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01248/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52040).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Meritxell Ocaña Llanes,
representant del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya,
amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no
discriminació
352-01249/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52040).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Creu
Roja de Catalunya amb relació al Projecte de llei per a la igualtat
de tracte i la no discriminació
352-01250/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52040).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Centeno, representant
de Vida Independent, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat
de tracte i la no discriminació
352-01251/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 52040).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Pablo Nuevo López, professor
de dret a la Universitat Abat Oliba, amb relació al Projecte de llei
per a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01252/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 52045).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Xavier Torrens, professor
de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei
per a la igualtat de tracte i la no discriminació
352-01253/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 52045).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Josep Miró i Ardèvol, president
d’e-Cristians, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte
i la no-discriminació
352-01254/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 52045).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Sol·licitud de compareixença d’Adolfo Sánchez García davant la
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les activitats
de la Fundació Espanyola de la Tartamudesa
356-00535/11
SOL·LICITUD

Presentació: Marisa Xandri Pujol, del GP PPC (reg. 51728).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.

Sol·licitud de compareixença d’Iván Ruiz Acero, en representació
de l’Associació Teadir, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies
perquè informi sobre les dificultats a què s’enfronten les famílies
amb fills amb trastorn de l’espectre autista
356-00541/11
SOL·LICITUD

Presentació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s (reg. 52067).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 24.02.2017.
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