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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 496/XI del Parlament de Catalunya, per la qual es crea
la Comissió d’Investigació sobre les Actuacions del Govern per a
Preparar la Secessió de Catalunya de la Resta d’Espanya
252-00005/11
ACORD DE CREACIÓ PEL PARLAMENT

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, una vegada considerada la Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre les actuacions del Govern per a preparar la
secessió de Catalunya de la resta d’Espanya (tram. 252-00005/11), presentada pel
Grup Parlamentari de Ciutadans, pel Grup Parlamentari Socialista i pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb l’article 66.3 del Reglament,
ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya crea la Comissió d’Investigació sobre les Actuacions
del Govern per a Preparar la Secessió de Catalunya de la Resta d’Espanya (CIASC).
Palau del Parlament, 28 de febrer de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Resolució 500/XI del Parlament de Catalunya, sobre la destinació
dels ingressos derivats de l’impost sobre els habitatges buits
250-00775/11
ADOPCIÓ
Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, sessió 13, 28.02.2017,
DSPC-C 332

La Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió
tinguda el dia 28 de febrer de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la destinació dels ingressos derivats de l’impost sobre els habitatges buits (tram.
250-00775/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista.
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a destinar els ingressos recaptats per
mitjà de l’impost sobre els habitatges buits a polítiques d’habitatge en els municipis
on estan situats els habitatges gravats amb aquest impost. Les polítiques que s’han
d’emprendre s’han de desenvolupar tenint en compte les necessitats dels municipis.
Palau del Parlament, 28 de febrer de 2017
La secretària de la Comissió, Sonia Sierra Infante; el president de la Comissió,
Joan Garriga Quadres
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Resolució 501/XI del Parlament de Catalunya, sobre les sentències
del Tribunal Constitucional favorables al Govern de la Generalitat que
el Govern d’Espanya no ha complert
250-00614/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Afers Institucionals, sessió 18, 01.03.2017, DSPC-C 337

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 1 de març de 2017,
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la defensa del marc competencial
de la Generalitat (tram. 250-00614/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 42742).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar la possibilitat de plantejar
un incident d’execució davant el Tribunal Constitucional sobre les sentències favorables al Govern de la Generalitat, dictades en conflictes constitucionals de competència i en recursos d’inconstitucionalitat, que no han estat degudament complertes pel
Govern d’Espanya, per tal de valorar motivadament els supòsits en què les circumstàncies concretes del cas i els criteris doctrinals establerts pel Tribunal Constitucional pel que fa a la figura dels incidents d’execució de les seves resolucions permetin
d’entendre la procedència de formular l’incident preferiblement a la seguretat jurídica que aporta el plantejament directe d’una nova impugnació mitjançant un recurs
d’inconstitucionalitat o un conflicte positiu de competència.
Palau del Parlament, 1 de març de 2017
La secretària de la Comissió en funcions, Maria Dolors Rovirola i Coromí; el
president de la Comissió, Jean Castel Sucarrat

Resolució 502/XI del Parlament de Catalunya, sobre la col·laboració
entre el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya i la Unitat
de Delictes Informàtics dels Mossos d’Esquadra
250-00739/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Afers Institucionals, sessió 18, 01.03.2017, DSPC-C 337

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 1 de març de 2017,
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre els atacs informàtics al Sindicat de Mossos d’Esquadra (tram. 250-00739/11), presentada pel Grup Parlamentari
de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg.
48203).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les mesures pertinents per
tal que el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat) col·labori i es
coordini amb la Unitat de Delictes Informàtics dels Mossos d’Esquadra, dependent
del Departament d’Interior, per a optimar les investigacions i indagacions pertinents
per a descobrir els furoners (hackers) o pirates que duen a terme atacs informàtics.
Palau del Parlament, 1 de març de 2017
La secretària de la Comissió en funcions, Maria Dolors Rovirola i Coromí; el
president de la Comissió, Jean Castel Sucarrat

1.10. Acords i resolucions

8

BOPC 349
6 de març de 2017

Resolució 503/XI del Parlament de Catalunya, sobre els contractes
del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació amb
Microsoft i Seidor
250-00741/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Afers Institucionals, sessió 18, 01.03.2017, DSPC-C 337

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 1 de març de 2017,
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre els contractes del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació amb Microsoft i Seidor (tram. 25000741/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar-li, en el termini d’un mes
a comptar de l’aprovació d’aquesta resolució, un informe, una memòria o qualsevol
altre document que justifiqui per què el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies
de la Informació de la Generalitat ha signat un contracte, d’una banda, amb l’empresa Microsoft per al subministrament de productes de programari Microsoft i, de
l’altra, amb l’empresa Seidor, SA, per al subministrament de llicències Microsoft.
Palau del Parlament, 1 de març de 2017
La secretària de la Comissió en funcions, Maria Dolors Rovirola i Coromí; el
president de la Comissió, Jean Castel Sucarrat

Resolució 507/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de
fiscalització 10/2016, sobre l’Autoritat Catalana de la Competència,
corresponent al 2014
256-00014/11
ADOPCIÓ
Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 7, 02.03.2017, DSPC-C 344

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda els dies 2 de
febrer i 2 de març de 2017, ha debatut les propostes de resolució presentades pels
grups parlamentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització
10/2016, sobre l’Autoritat Catalana de la Competència, corresponent al 2014 (tram.
256-00014/11).
Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 10/2016, sobre
l’Autoritat Catalana de la Competència, corresponent al 2014.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 10/2016, sobre l’Autoritat Catalana de la Competència, corresponent al 2014, i, en especial, a fer una
oferta pública d’ocupació de les places que han d’ésser ocupades per funcionaris de
carrera però que s’han proveït mitjançant el procediment de lliure designació, i a
pagar l’impost sobre la renda de les persones físiques i les quotes a la Seguretat Social en termini.
Palau del Parlament, 2 de març de 2017
La secretària de la Comissió, Adriana Delgado i Herreros; el president de la Comissió, Oriol Amat i Salas
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Resolució 508/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe
de fiscalització 11/2016, sobre l’Agència Catalana de l’Aigua,
corresponent als exercicis 2011, 2012 i 2013
256-00015/11
ADOPCIÓ
Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 7, 02.03.2017, DSPC-C 344

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda els dies 2 de
febrer i 2 de març de 2017, ha debatut les propostes de resolució presentades pels
grups parlamentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització
11/2016, sobre l’Agència Catalana de l’Aigua, corresponent als exercicis 2011, 2012
i 2013 (tram. 256-00015/11).
Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 11/2016, sobre
l’Agència Catalana de l’Aigua, corresponent als exercicis 2011, 2012 i 2013.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull l’Informe
de fiscalització 11/2016, sobre l’Agència Catalana de l’Aigua, corresponent als exercicis 2011, 2012 i 2013.
b) Instar l’Agència Catalana de l’Aigua a estudiar econòmicament i jurídicament
una millora de les condicions de l’acord de reestructuració de l’endeutament bancari
de l’Agència Catalana de l’Aigua subscrit el 2012.
c) Valorar l’inventari dels béns que s’adscriuen després de la desaparició d’Aigües Ter - Llobregat.
d) Corregir les provisions per deteriorament de les plantes tancades, tant temporalment com definitivament.
e) Regularitzar els imports creditors de més antiguitat.
f) Fer informes de costos de cada instal·lació.
g) Aplicar la resta de recomanacions de l’informe.
Palau del Parlament, 2 de març de 2017
La secretària de la Comissió, Adriana Delgado i Herreros; el president de la Comissió, Oriol Amat i Salas

Resolució 509/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de
fiscalització 12/2016, sobre Equipaments i Edificis de Catalunya, SA,
corresponent al 2011
256-00016/11
ADOPCIÓ
Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 7, 02.03.2017, DSPC-C 344

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda els dies 2 de febrer i 2 de març de 2017, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups
parlamentaris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 12/2016,
sobre Equipaments i Edificis de Catalunya, SA, corresponent al 2011 (tram. 25600016/11).
Finalment, d’acord amb l’article 183 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 12/2016, sobre
Equipaments i Edificis de Catalunya, SA, corresponent al 2011.
1.10. Acords i resolucions
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2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 12/2016, sobre Equipaments i Edificis de Catalunya, SA, corresponent al 2011.
Palau del Parlament, 2 de març de 2017
La secretària de la Comissió, Adriana Delgado i Herreros; el president de la Comissió, Oriol Amat i Salas

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
directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica
la Directiva 2003/59/CE, relativa a la qualificació inicial i la formació
contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al
transport de mercaderies o de viatgers per carretera, i la Directiva
2006/126/CE, sobre el permís de conduir
295-00138/11
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 proposta.

1.40.03. Coneixements de les propostes
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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’elaboració d’un protocol d’actuació per
a millorar la cooperació entre administracions en situacions de perill
greu per als catalans a l’exterior
250-00539/11
REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i
Transparència en la sessió 19, tinguda el 02.03.2017, DSPC-C 345.

2.10.25. Propostes de resolució
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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 mesures urgents en matèria de contractació
pública
200-00009/11
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP PPC; GP CSP (reg. 52470; 52499; 52795; 52797).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.03.2017; 12:00 h.

Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del
sector públic; de creació de l’impost sobre el risc mediambiental de
la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements
radiotòxics; de l’impost sobre begudes ensucrades envasades; de
l’impost sobre grans establiments comercials, i de l’impost sobre les
estades en establiments turístics
200-00020/11
CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 322)

En el BOPC 322
A la pàgina 180
Títol o epígraf: Esmenes reservades per a defensar en el Ple
On hi diu:
«Esmenes reservades per a defensar en el Ple
GP Socialista:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96 apartat 2, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183,
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201,
202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219,
220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238,
239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 257,
258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274,
275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291,
292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325,
326, 327, 328.
[...]»

3.01.01. Projectes de llei
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Hi ha de dir:
«GP Socialista:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 96 apartat 2, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165,
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183,
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201,
202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219,
220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238,
239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 257,
258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274,
275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291,
292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325,
326, 327, 328.
[...]»

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de
novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
202-00038/11
PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 1 de març de 2017,
ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de llei de
modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya (tram. 202-00038/11) i les esmenes presentades, d’acord amb l’article 118.1 i
concordants del Reglament del Parlament. La ponència és integrada pels diputats
següents:
Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Lluís Corominas i Díaz
Grup Parlamentari de Ciutadans
Lorena Roldan Suárez
Grup Parlamentari Socialista
Ferran Pedret i Santos
Jordi Terrades i Santacreu
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Joan Coscubiela Conesa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Esperanza García González

3.01.02. Proposicions de llei
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Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Benet Salellas i Vilar
Palau del Parlament, 1 de març de 2017
La secretària de la Comissió en funcions, Maria Dolors Rovirola i Coromí; el
president de la Comissió, Jean Castel Sucarrat

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la condemna de l’assassinat de
l’activista mexicà Isidro Baldenegro López
250-00799/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 52302; 52337).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.03.2017 al 07.03.2017).
Finiment del termini: 08.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut a Cervelló
250-00800/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 52303; 52338).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.03.2017 al 07.03.2017).
Finiment del termini: 08.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució de suport al Cos d’Agents Rurals
250-00801/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 52304).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.03.2017 al 07.03.2017).
Finiment del termini: 08.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció del CAP Gavà 3
250-00802/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 52305; 52339).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.03.2017 al 07.03.2017).
Finiment del termini: 08.03.2017; 12:00 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre els serveis d’atenció primària de Gavà
250-00803/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 52306; 52340).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.03.2017 al 07.03.2017).
Finiment del termini: 08.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’aeroport de Lleida-Alguaire
250-00804/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 52307; 52341).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.03.2017 al 07.03.2017).
Finiment del termini: 08.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la seguretat ciutadana a Montornès del
Vallès
250-00805/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 52308; 52342).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.03.2017 al 07.03.2017).
Finiment del termini: 08.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de la carretera C-17
250-00806/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 52309; 52343).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.03.2017 al 07.03.2017).
Finiment del termini: 08.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el traspàs de la propietat del Canal
Olímpic a l’Ajuntament de Castelldefels
250-00807/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 52310; 52344).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.03.2017 al 07.03.2017).
Finiment del termini: 08.03.2017; 12:00 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la racionalització dels horaris de la línia
R3 de rodalia
250-00808/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 52311; 52345).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.03.2017 al 07.03.2017).
Finiment del termini: 08.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els insults rebuts per una regidora de
l’Ajuntament de Badalona
250-00809/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 52312; 52346).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.03.2017 al 07.03.2017).
Finiment del termini: 08.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el web de tràmits de la Generalitat
250-00810/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 52313).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.03.2017 al 07.03.2017).
Finiment del termini: 08.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les millores en la informació i
l’accessibilitat de les estacions de la xarxa ferroviària de Catalunya
250-00811/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 52314).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.03.2017 al 07.03.2017).
Finiment del termini: 08.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’accés a les activitats complementàries
en els centres que reben finançament públic
250-00812/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 52315; 52347).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.03.2017 al 07.03.2017).
Finiment del termini: 08.03.2017; 12:00 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre l’atenció pediàtrica a l’Hospital de Sant
Celoni
250-00813/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 52348).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.03.2017 al 07.03.2017).
Finiment del termini: 08.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els ajuts per a l’adquisició de llibres
de text
250-00814/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 52316; 52349).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.03.2017 al 07.03.2017).
Finiment del termini: 08.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les quotes en els centres públics
250-00815/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 52317; 52350).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.03.2017 al 07.03.2017).
Finiment del termini: 08.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les quotes del servei de menjador
250-00816/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 52318; 52351).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.03.2017 al 07.03.2017).
Finiment del termini: 08.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les activitats extraescolars
250-00817/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 52319; 52352).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.03.2017 al 07.03.2017).
Finiment del termini: 08.03.2017; 12:00 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la jornada escolar
250-00818/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 52320; 52353).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.03.2017 al 07.03.2017).
Finiment del termini: 08.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’autonomia dels centres educatius
250-00819/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 52321; 52354).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.03.2017 al 07.03.2017).
Finiment del termini: 08.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el projecte pedagògic i la programació
de l’oferta
250-00820/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 52322; 52355).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.03.2017 al 07.03.2017).
Finiment del termini: 08.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el projecte pedagògic dels centres
educatius
250-00821/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 52323; 52356).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.03.2017 al 07.03.2017).
Finiment del termini: 08.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les sortides i les colònies escolars
250-00822/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 52324; 52357).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.03.2017 al 07.03.2017).
Finiment del termini: 08.03.2017; 12:00 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la participació del Govern a la
Conferència per a Afers Relacionats amb la Unió Europea
250-00823/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 52325).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.03.2017 al 07.03.2017).
Finiment del termini: 08.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el seguiment de les resolucions del
Parlament trameses als organismes internacionals
250-00824/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 52326).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.03.2017 al 07.03.2017).
Finiment del termini: 08.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució de rebuig de les expressions violentes contra
el conseller de Salut
250-00825/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 52327; 52358).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.03.2017 al 07.03.2017).
Finiment del termini: 08.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les ambulàncies pediàtriques
250-00826/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 52328).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.03.2017 al 07.03.2017).
Finiment del termini: 08.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el cobrament de l’impost de béns
immobles a les societats concessionàries de les autopistes de
peatge
250-00827/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 52329).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.03.2017 al 07.03.2017).
Finiment del termini: 08.03.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la contractació pública
250-00828/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 52330).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.03.2017 al 07.03.2017).
Finiment del termini: 08.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la contractació pública
250-00829/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 52331).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.03.2017 al 07.03.2017).
Finiment del termini: 08.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la contractació administrativa
250-00830/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 52332).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.03.2017 al 07.03.2017).
Finiment del termini: 08.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la contractació administrativa
250-00831/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 52333).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.03.2017 al 07.03.2017).
Finiment del termini: 08.03.2017; 12:00 h.

Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la
Sindicatura de Comptes
3.10.60.

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent
al 2014
257-00002/11
PONÈNCIA DE CARÀCTER INFORMATIU

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 2 de març
de 2017, d’acord amb l’article 182.2 del Reglament, ha nomenat la Ponència de caràcter informatiu per a estudiar l’informe i el Compte general de la Generalitat de
Catalunya corresponent al 2014 (tram. 257-00002/11), que resta constituïda pels
membres següents:
3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
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GP de Junts pel Sí
Roger Torrent i Ramió
GP de Ciutadans
Lorena Roldán Suárez
GP Socialista
Òscar Ordeig i Molist
GP de Catalunya Sí que es Pot
Àngels Martínez Castells
GP del Partit Popular de Catalunya
Esperanza Garcia Gonzalez
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Benet Salellas i Vilar

Palau del Parlament, 2 de març de 2017
La secretària de la Comissió, Adriana Delgado i Herreros; el president de la Comissió, Oriol Amat i Salas

Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts
Generals
3.10.65.

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats
la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007,
del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets
i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o
violència durant la guerra civil i la dictadura
270-00002/11
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’ACCIÓ EXTERIOR I COOPERACIÓ, RELACIONS
INSTITUCIONALS I TRANSPARÈNCIA

A la Mesa del Parlament

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió tinguda el dia 2 de març de 2017, ha estudiat el text de la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de
modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució
o violència durant la guerra civil i la dictadura (tram. 270-00002/11), l’Informe de
la Ponència i les esmenes presentades pels grups parlamentaris.
Finalment, d’acord amb l’article 173.1 i els concordants del Reglament del Parlament, i recollint les modificacions aprovades, ha acordat d’establir el dictamen
següent:
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Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar davant la
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació
de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es
reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui
van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura
(tram. 270-00002/11)
Preàmbul

El 18 de juliol de 1936 començà el cop d’estat militar contra el govern legítim de
la Segona República espanyola, que derivà ràpidament en una guerra civil. L’esclat
de la guerra civil espanyola (1936-1939) va tenir conseqüències de tota mena. Ben
aviat, aquestes conseqüències es van estendre també al sistema monetari, atès que
el 12 de novembre de 1936 les autoritats franquistes van emetre un decret llei que,
en resum, considerava no vàlids els bitllets de sèries i números posats en circulació
pel Banc d’Espanya després del 18 de juliol de 1936. A més, els bitllets anteriors
a aquesta data només podien circular si havien estat estampillats per les autoritats
franquistes conformement als requisits establerts per la disposició esmentada. Això
va comportar, a la pràctica, l’establiment d’un sistema monetari al marge del de la
República espanyola.
Mitjançant una ordre, en data 1 d’abril de 1938, les autoritats franquistes van dictar normes de caràcter general per a canviar el paper moneda posat en circulació pel
Govern de la República abans del 18 de juliol de 1936 per paper moneda de circulació vàlida a la zona dominada per l’exèrcit franquista, de conformitat amb el decret
llei del 12 de novembre de 1936, van establir els terminis per a procedir a aquest
canvi i van adoptar les disposicions pertinents.
Posteriorment, en data 27 d’agost de 1938, les autoritats franquistes van emetre
tres decrets relatius als signes fiduciaris. En el primer d’aquests decrets, es regulava el canvi ordinari dels bitllets en les zones que anaven quedant sota control franquista. S’hi establia el procediment per al canvi del paper moneda posat en circulació abans del 18 de juliol de 1936, i es dictava que es dipositessin en un compte
especial del Banc d’Espanya, anomenat «Bitllets de canvi desestimat», els corresponents a les peticions que els tribunals ordinaris de canvi haguessin decidit denegar
definitivament.
En el segon d’aquests decrets s’establien procediments extraordinaris (articles
3 i 5) per als diversos supòsits que s’hi tractaven (articles 2 i 4), i es designava un
tribunal extraordinari de canvi que havia de resoldre sobre les sol·licituds. Les que
fossin denegades, tractant-se de bitllets posats en circulació abans del 18 de juliol
de 1936, engruixirien el compte anomenat «Bitllets de canvi desestimat», mentre
que si es tractava de bitllets posteriors a aquesta data i emesos per les autoritats
republicanes es dipositarien en un «Fons de paper moneda posat en circulació per
l’enemic».
Mitjançant el tercer decret es confiscaven, contra rebut, els signes fiduciaris republicans posteriors al 18 de juliol de 1936, inclòs el paper moneda, i es constituïa
dins el Banc d’Espanya sota domini de les autoritats franquistes, amb aquests títols,
l’esmentat «Fons de paper moneda posat en circulació per l’enemic», a més de considerar delicte de contraban la possessió d’aquests signes fiduciaris.
Cal assenyalar que en aquests rebuts, com establia el mateix decret, s’hi havia
de fer constar l’autoritat o l’establiment receptor, el nom i el domicili de la persona interessada, la quantitat nominal lliurada, la classe de paper moneda, la data i la
signatura del receptor.
Atès que, per a canviar els bitllets anteriors al 18 de juliol de 1936, a molts ciutadans els hauria calgut l’aval de persones de renom i afectes al nou règim dictatorial,
segons les disposicions del segon dels decrets esmentats, condició que, en les circumstàncies d’un país en plena guerra civil, o en la immediata postguerra, era im3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
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possible que molts ciutadans poguessin complir, resulta clar que n’hi va haver molts
que es van veure forçats a lliurar els estalvis respectius simplement a canvi d’un rebut, ja que no podien optar al canvi dels bitllets.
La confiscació d’aquests, i dels signes fiduciaris i bitllets republicans posteriors
al 18 de juliol de 1936, tenia un doble objectiu: l’obtenció de recursos per a un règim
en greu situació de crisi arran de la guerra i l’aplicació d’una mesura més de repressió contra els vençuts en la confrontació civil.
Així com, mitjançant la Llei 4/1986, del 8 de gener, de cessió de béns del patrimoni sindical acumulat, o mitjançant la Llei 43/1998, del 15 de desembre, de restitució o compensació als partits polítics de béns i drets confiscats en aplicació de
la normativa sobre responsabilitats polítiques del període 1936-1939, les organitzacions sindicals i els partits afectats per la repressió franquista van ésser rescabalats
de les confiscacions efectuades pel règim, i així com s’han establert mecanismes per
a atorgar pensions o indemnitzacions, o compensacions de diferent tipus, a diversos
col·lectius afectats per tota mena de formes de repressió del règim franquista, la democràcia actual no ha operat un rescabalament equiparable dels drets dels particulars afectats per la confiscació dels estalvis respectius.
La Llei 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets
i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la
guerra civil i la dictadura, no va incorporar disposicions que podrien haver resolt
aquesta situació.
Article 1. Addició d’un article a la Llei de l’Estat 52/2007

S’afegeix un article, el 4 bis, a la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre,
per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui
van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura, amb el text
següent:
«Article 4 bis. Paper moneda i altres signes fiduciaris confiscats pel règim franquista
»Es reconeix el dret de rescabalament als particulars afectats per la confiscació
de paper moneda o altres signes fiduciaris dipositats per les autoritats franquistes al
compte “Bitllets de canvi desestimat” o al “Fons de paper moneda posat en circulació per l’enemic”, als quals van donar lloc els decrets del 27 d’agost de 1938, o als
drethavents, en els termes que s’estableixin per reglament, que, en tot cas, han de
concretar la documentació que cal aportar per a obtenir el rescabalament, el termini
dins del qual aquesta és admesa, el procediment de reconeixement i la resta de terminis d’aquest, la forma i el mètode de càlcul del rescabalament, i tot altre requisit
necessari per a l’exercici efectiu del dret reconegut.»
Article 2. Addició d’una disposició addicional a la Llei de l’Estat 52/2007

S’afegeix una disposició addicional, la novena, a la Llei de l’Estat 52/2007, del
26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures
a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura,
amb el text següent:
«Disposició addicional novena. Confiscacions durant la guerra civil emparades
en disposicions de la República
»1. El Govern de l’Estat, en col·laboració amb el Govern de la Generalitat de
Catalunya, ha d’estudiar i habilitar mesures per a rescabalar dels béns dipositats a
les caixes de lloguer de bancs i caixes d’estalvis que van ésser confiscats durant la
guerra civil emparant-se en disposicions del Govern de la República i del Govern
de la Generalitat.
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»2. El rescabalament només afecta les confiscacions que es van fer de manera
il·legal.»
Palau del Parlament, 2 de març de 2017
La secretària de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà; la presidenta de la
Comissió, Marta Pascal i Capdevila

3.20.

Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre justícia democràtica i estat autoritari
de dret
300-00135/11
PRESENTACIÓ: GP CUP-CC
Reg. 52654 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.03.2017

A la Mesa del Parlament

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el
que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenten la Interpel·lació al
Govern sobre justícia democràtica i Estat autoritari de dret, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 22 i 23 de març de 2017, amb
el text següent:
– Sobre justícia democràtica i Estat autoritari de dret.
Palau del Parlament, 28 de febrer de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC

Interpel·lació al Govern sobre el plurilingüisme i les llengües oficials
300-00136/11
PRESENTACIÓ: GP PPC
Reg. 52800 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.03.2017

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre el plurilingüisme i les llengües
oficials, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies
8 i 9 de març de 2017, amb el text següent:
– Sobre el plurilingüisme i les llengües oficials.
Palau del Parlament, 2 de març de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

3.20. Interpel·lacions
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Interpel·lació al Govern sobre la seva resposta al problema de
l’ocupació d’habitatges
300-00137/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 52825 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.03.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb
el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació
sobre la resposta del Govern davant dels problemes de l’ocupació d’habitatges, per
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 8 i 9 de març
de 2017, amb el text següent:
– Sobre la resposta del Govern davant dels problemes de l’ocupació d’habitatges.
Palau del Parlament, 1 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre la regeneració democràtica
300-00138/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 52859 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.03.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·
lació al Govern sobre la regeneració democràtica, per tal que sigui substanciada en
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 8 i 9 de març de 2017.
Palau del Parlament, 3 de març de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a la província de
Girona
300-00139/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 52860 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.03.2017

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·
lació al Govern sobre les actuacions del Govern a la província de Girona, per tal
que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 8 i 9 de març
de 2017.
Palau del Parlament, 3 de març de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs
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Interpel·lació al Govern sobre la futura llei de salut i social
300-00140/11
PRESENTACIÓ: GP JS
Reg. 52883 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.03.2017

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·
lació al Govern sobre la futura Llei de salut i social de Catalunya, per tal que sigui
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 8 i 9 de març de 2017,
amb el text següent:
– Interpel·lació al Govern sobre la futura Llei de salut i social de Catalunya.
Palau del Parlament, 3 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Interpel·lació al Govern sobre el balanç del primer any des de
l’aprovació de la Resolució 17/XI, sobre la situació d’emergència
social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat
d’una resposta institucional
300-00141/11
PRESENTACIÓ: GP CSP
Reg. 52903 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.03.2017

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es
Pot, d’acord amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre balanç d’un any de l’aprovació de la Resolució
17/XI del Parlament de Catalunya, sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional, per tal
que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 8 i 9 de març
de 2017, amb el text següent:
– Sobre el balanç d’un any de l’aprovació de la Resolució 17/XI del Parlament de
Catalunya, sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió
pública i la necessitat d’una resposta institucional
Palau del Parlament, 3 de març de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Registre de grups d’interès del Parlament de Catalunya
395-00020/11
CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 316)

En el BOPC 316, a les Normes d’organització del Registre de grups d’interès
A la norma I.3, apartat 2, lletra a
On hi diu:
«a) La promoció o defensa d’interessos i drets propis afectats per una iniciativa
parlamentària concreta, quan no es pugui presumir raonablement l’existència d’una
voluntat més àmplia de defensa o promoció d’aquells interessos.»
Hi ha de dir:
«a) La promoció o defensa d’interessos i drets propis afectats per una iniciativa
parlamentària concreta, si no es pot presumir raonablement l’existència d’una voluntat més àmplia de promoció o defensa dels dits interessos.»
A la norma I.3, apartat 3
On hi diu:
«3. Tampoc no es consideren activitats pròpies de grups d’interès:
»a) Les audiències i compareixences realitzades davant les comissions a petició
d’aquestes, així com els escrits presentats en resposta a sol·licituds del Parlament.
»b) Les realitzades per les autoritats, càrrecs i empleats públics de les institucions
de la Generalitat, dels ens locals i de les altres administracions i entitats públiques.
»c) Les realitzades per entitats o organitzacions no incloses en l’annex I, en compliment d’atribucions o funcions específicament conferides per l’ordenament jurídic.»
Hi ha de dir:
«3. A més de les que estableix el punt 2, tampoc no es consideren activitats pròpies de grups d’interès:
»a) Les audiències i compareixences substanciades davant les comissions a petició d’aquestes, i els escrits presentats en resposta a sol·licituds del Parlament.
»b) Les compareixences d’autoritats, càrrecs i empleats públics de les institucions
de la Generalitat, dels ens locals i de les altres administracions i entitats públiques.
»c) Les compareixences d’entitats o organitzacions no incloses en l’annex I, en compliment d’atribucions o funcions específicament conferides per l’ordenament jurídic.»
A la norma I.5
On hi diu:
«I.5. Relació entre el Registre i l’Agenda dels diputats i diputades
»1. D’acord amb el que estableix l’article 9 del Codi de conducta dels diputats i
diputades, la seva Agenda ha de donar compte de les reunions, contactes i audiències tinguts amb els grups d’interès inscrits al Registre de grups d’interès.
»2. L’Agenda dels diputats i diputades també dóna compte de les reunions, contactes i audiències tingudes amb altres persones, entitats i organitzacions quan del
seu contingut se’n desprengui una voluntat d’influència amb relació a una iniciativa
parlamentària, en defensa d’interessos propis.
»3. L’Agenda dels diputats i diputades ha de donar informació, com a mínim,
del tipus de contacte tingut, de la persona, entitat o organització i del seu objecte.»
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Hi ha de dir:
«I.5. Relació entre el Registre i l’agenda dels diputats
»1. D’acord amb el que estableix l’article 9 del Codi de conducta dels membres
del Parlament de Catalunya, l’agenda dels diputats ha de donar compte de les reunions, els contactes i les audiències que els diputats hagin tingut amb els grups d’interès inscrits en el Registre de grups d’interès.
»2. L’agenda dels diputats ha de donar compte de les reunions, els contactes i
les audiències que els diputats hagin tingut amb altres persones, entitats i organitzacions si de llur contingut es desprèn una voluntat d’influència amb relació a una
iniciativa parlamentària, en defensa d’interessos propis.
»3. L’agenda dels diputats ha de donar informació, com a mínim, del tipus de
contacte, de la persona, l’entitat o l’organització amb què s’ha contactat, i de l’objecte del contacte.»
A la norma I.6
On hi diu:
«1. Els diputats i els seus grups parlamentaris han d’informar al Registre de les
aportacions documentals rebudes dels grups d’interès inscrits al Registre o de
les altres persones, entitats i organitzacions a què es refereix el punt 2 de l’apartat I.5
relacionada amb iniciatives legislatives o parlamentàries a l’efecte del que estableix
l’apartat I.2.3, lletra e).»
Hi ha de dir:
«Els diputats, directament o per mitjà dels grups parlamentaris, han d’informar
el Registre de grups d’interès de les aportacions documentals rebudes dels grups
d’interès inscrits en el Registre o de les altres persones, entitats i organitzacions a
què fa referència el punt 2 de la norma I.5 relacionades amb iniciatives legislatives
o parlamentàries, a l’efecte del que estableix la lletra e del punt 3 de la norma I.2.»
A la norma II.2, apartats 3 i 4
On hi diu:
«3. L’òrgan responsable del Registre de grups d’interès ha de prestar assistència
als diputats i als grups d’interès amb relació al funcionament del Registre, els requisits d’inscripció, els supòsits d’exclusió i, en general, sobre qualsevol qüestió relacionada amb les normes que regulen el Registre de grups d’interès i l’Agenda dels
diputats i diputades.
»4. Els diputats poden formular a l’òrgan responsable del Registre consultes preventives abans d’establir contactes o concertar reunions amb persones, entitats o organitzacions susceptibles de ser considerades com a grups d’interès, per tal de verificar-ne la inscripció al Registre i advertir-les, si escau, de la necessitat de fer-ho.»
Hi ha de dir:
«3. L’òrgan responsable del Registre de grups d’interès ha de prestar assistència
als diputats i als grups d’interès amb relació al funcionament del Registre, els requisits d’inscripció, els supòsits d’exclusió i, en general, sobre qualsevol qüestió relacionada amb les normes que regulen el Registre i l’agenda dels diputats.
»4. Els diputats poden formular a l’òrgan responsable del Registre de grups d’interès consultes preventives abans d’establir contactes o concertar reunions amb persones, entitats o organitzacions susceptibles d’ésser considerades grups d’interès,
per tal de verificar-ne la inscripció en el Registre i advertir-les, si escau, de la necessitat de fer-ho.»
A la norma II.3, apartat 5
On hi diu:
«5. El Registre de grups d’interès podrà habilitar un procediment de declaració
prèvia amb la finalitat de facilitar les relacions immediates entre els grups d’inte-
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rès i els diputats i altres persones compreses en l’àmbit d’aplicació d’aquest acord,
condicionat al compliment dels requisits d’inscripció en el termini que s’estableixi.»
Hi ha de dir:
«5. El Registre de grups d’interès pot habilitar un procediment de declaració
prèvia amb la finalitat de facilitar les relacions immediates entre els grups d’interès
i els diputats i altres persones compreses en l’àmbit d’aplicació d’aquestes normes,
condicionat al compliment dels requisits d’inscripció en el termini que s’estableixi.»
A la norma III.3, apartat 1
On hi diu:
«1. Els grups d’interès han d’informar de les activitats que duen a terme, de llur àmbit d’influència i de llur finançament mitjançant la declaració a què es refereix l’apartat
III.4 que han de presentar al Registre en el moment de sol·licitar la inscripció.»
Hi ha de dir:
«1. Els grups d’interès han d’informar de les activitats que duen a terme, de llur
àmbit d’influència i de llur finançament mitjançant la declaració a què fa referència
la norma III.4, que han de presentar al Registre de grups d’interès en el moment de
sol·licitar la inscripció.»
A la norma III.4, apartat 4
On hi diu:
«4. L’òrgan encarregat de la gestió del Registre també pot demanar als grups
d’interès, quan ho consideri necessari, la informació complementària següent:
»a) Els ingressos previstos o estimats procedents de remuneracions dels clients
en representació dels quals acompleixen les activitats
»b) El volum de negoci imputable a les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació
del Registre.
»c) L’import de les aportacions rebudes de qualsevol entitat privada per raó de les
activitats acomplertes com a grup d’interès.
»d) L’estimació de les despeses vinculades a les activitats acomplertes com a
grup d’interès.
»e) Altra documentació.»
Hi ha de dir:
«4. L’òrgan encarregat de la gestió del Registre, a més de la documentació a què
fan referència els apartats 1 i 3, també pot demanar als grups d’interès, si ho considera necessari, la informació complementària següent:
»a) Els ingressos previstos o estimats procedents de remuneracions dels clients
en representació dels quals acompleixen les activitats.
»b) El volum de negoci imputable a les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació
del Registre.
»c) L’import de les aportacions rebudes de qualsevol entitat privada per raó de
les activitats acomplertes com a grup d’interès.
»d) L’estimació de les despeses vinculades a les activitats acomplertes com a
grup d’interès.
»e) Qualsevol altre document.»
A la norma IV.4, apartat 1
On hi diu:
«1. Són infraccions comeses pels grups d’interès els incompliments de les obligacions i dels deures que estableixen la Llei de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, aquestes normes i el Codi de conducta dels grups d’interès de
l’annex II.»
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Hi ha de dir:
«1. Són infraccions comeses pels grups d’interès els incompliments de les obligacions i dels deures que estableixen la Llei de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, aquestes normes i el Codi de conducta dels grups d’interès,
establert en l’annex II.»
A l’Annex I, apartat 5
On hi diu:
«5. Categoria V. Representants d’interessos no inclosos en les categories anteriors:
»a) Organitzacions representants d’esglésies i comunitats religioses.
»b) Altres entitats no incloses en les categories anteriors.»
Hi ha de dir:
«5. Categoria V. Representants d’interessos no inclosos en les categories anteriors:
»a) Organitzacions que representen esglésies i comunitats religioses.
»b) Altres entitats.»

Les Normes d’organització del Registre de grups d’interès contenen les rectificacions especificades en aquest butlletí.
ACORD
Mesa del Parlament, 24.01.2017

La lletra g de la disposició addicional cinquena de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix que
el Parlament ha de crear el seu propi Registre de grups d’interès.
La regulació dels grups d’interès en la Llei de transparència de Catalunya introdueix una novetat legislativa important en aquesta matèria, perquè fins ara s’havia
estat refractari a reconèixer l’existència dels grups d’interès. Tanmateix, és evident
que l’activitat d’influència en les polítiques públiques existeix i es pot exercir de manera legítima i idònia en benefici dels interessos que defensen els grups d’interès,
sempre que l’interès general no en surti perjudicat.
Per aquesta raó, la decisió adoptada pel legislador de reconèixer formalment
l’existència dels grups d’interès i de regular-los s’ha de considerar positiva en la mesura que pretén garantir que aquesta activitat s’acompleixi en un règim de transparència i de publicitat i, alhora, permet que els poders públics, en aquest cas el Parlament, puguin disposar d’un instrument de control per a comprovar que l’activitat
dels grups d’interès s’ajusta a les pautes i regles necessàries perquè no quedi compromès l’interès general.
Per aquestes raons, en aplicació del que estableix el capítol III del títol VI del text
refós del Reglament del Parlament, la Mesa estableix les normes i els criteris organitzatius del Registre de grups d’interès del Parlament i els que han de regir l’activitat d’aquests grups en llur relació amb el Parlament.
Aquest acord també determina els criteris d’interrelació entre el Registre de
grups d’interès i l’Agenda dels diputats i diputades que estableix el Codi de conducta dels diputats i diputades, per tal que aquests dos instruments de transparència
actuïn coordinament.
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Normes d’organització del Registre de grups d’interès
I. Disposicions generals
I.1. Finalitats i caràcter públic del Registre

1. El Registre de grups d’interès del Parlament té com a finalitat la inscripció i
el control dels grups d’interès que duen a terme en l’àmbit parlamentari activitats
tendents a influir directament o indirectament en els procediments d’elaboració de
lleis, en l’exercici d’iniciatives parlamentàries o en l’adopció d’actes o decisions que
corresponen al Parlament.
2. El Registre de grups d’interès del Parlament és públic i el seu contingut és accessible per mitjà del Portal de la Transparència del Parlament.
I.2. Objecte del Registre

1. El Registre de grups d’interès dona publicitat de les activitats que els grups
d’interès acompleixen en l’àmbit parlamentari i de la informació que han de facilitar
al Parlament d’acord amb el Reglament i aquestes normes, sens perjudici, si escau,
de la protecció de dades de caràcter personal i de les altres que hagin d’ésser necessàriament protegides d’acord amb la Llei de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
2. La publicitat del Registre de grups d’interès inclou totes les activitats d’influència que els grups d’interès acompleixen en l’àmbit parlamentari amb independència del canal o mitjà utilitzat.
3. La publicitat del Registre de grups d’interès s’estén especialment a:
a) Els contactes i reunions tinguts pels grups d’interès amb els diputats, els grups
parlamentaris i llurs assessors.
b) Els contactes tinguts pels grups d’interès amb els funcionaris del Parlament
que exerceixen activitats i funcions d’assessorament.
c) La informació sobre els actes promoguts pels grups d’interès als quals es convidi els diputats a assistir o participar.
d) La participació dels grups d’interès en tràmits d’audiència de procediments
legislatius i les compareixences a què els convoqui el Parlament.
e) La informació sobre les aportacions dels grups d’interès al Parlament, als diputats i als grups parlamentaris amb relació a iniciatives legislatives o parlamentàries.
4. Els funcionaris del Parlament tenen l’obligació de donar compte als responsables de la gestió del Registre de grups d’interès dels contactes i reunions tinguts
amb els grups d’interès.
I.3. Grups d’interès

1. D’acord amb el que estableix la legislació de transparència, accés a la informació pública i bon govern, són grups d’interès:
a) Les persones i les organitzacions que, independentment de llur forma o estatut
jurídic, en interès propi o d’altres persones o organitzacions, duen a terme activitats
susceptibles d’influir en l’elaboració de les lleis o en l’adopció de qualsevol altre acte
inherent a l’exercici de les funcions institucionals que corresponen al Parlament.
b) Les plataformes, xarxes o altres manifestacions d’activitat col·lectiva que, tot
i no tenir personalitat jurídica, són de facto una font d’influència organitzada i duen
a terme activitats incloses en la lletra a.
2. No es consideren activitats pròpies de grups d’interès les que tenen les finalitats següents:
a) La promoció o defensa d’interessos i drets propis afectats per una iniciativa
parlamentària concreta, si no es pot presumir raonablement l’existència d’una voluntat més àmplia de promoció o defensa dels dits interessos.
b) La prestació d’un assessorament jurídic o professional vinculat directament a
la defensa d’interessos o drets afectats per una iniciativa parlamentària.
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c) L’obtenció d’informació sobre l’estat d’una tramitació parlamentària o sobre
l’exercici de drets o iniciatives establerts per les lleis o el Reglament que tinguin relació amb el Parlament.
3. A més de les que estableix el punt 2, tampoc no es consideren activitats pròpies de grups d’interès:
a) Les audiències i compareixences substanciades davant les comissions a petició
d’aquestes, i els escrits presentats en resposta a sol·licituds del Parlament.
b) Les compareixences d’autoritats, càrrecs i empleats públics de les institucions
de la Generalitat, dels ens locals i de les altres administracions i entitats públiques.
c) Les compareixences d’entitats o organitzacions no incloses en l’annex I, en compliment d’atribucions o funcions específicament conferides per l’ordenament jurídic.
I.4. Inscripció en el Registre

1. S’han d’inscriure en el Registre de grups d’interès les persones, entitats, organitzacions i altres formes de representació d’interessos col·lectius a què fa referència
el punt 1 de la norma I.3 si tenen com a finalitat promoure o defensar amb voluntat
de permanència i continuïtat llurs interessos o els de tercers respecte a les iniciatives
legislatives i parlamentàries que els afectin.
2. La inscripció en el Registre de grups d’interès determina la classificació del grup
d’interès en la categoria que li correspongui, d’acord amb el que estableix l’annex I.
I.5. Relació entre el Registre i l’agenda dels diputats

1. D’acord amb el que estableix l’article 9 del Codi de conducta dels membres del
Parlament de Catalunya, l’agenda dels diputats ha de donar compte de les reunions,
els contactes i les audiències que els diputats hagin tingut amb els grups d’interès
inscrits en el Registre de grups d’interès.
2. L’agenda dels diputats ha de donar compte de les reunions, els contactes i les
audiències que els diputats hagin tingut amb altres persones, entitats i organitzacions si de llur contingut es desprèn una voluntat d’influència amb relació a una iniciativa parlamentària, en defensa d’interessos propis.
3. L’agenda dels diputats ha de donar informació, com a mínim, del tipus de contacte, de la persona, l’entitat o l’organització amb què s’ha contactat, i de l’objecte
del contacte.
I.6. Informació sobre aportacions

Els diputats, directament o per mitjà dels grups parlamentaris, han d’informar
el Registre de grups d’interès de les aportacions documentals rebudes dels grups
d’interès inscrits en el Registre o de les altres persones, entitats i organitzacions a
què fa referència el punt 2 de la norma I.5 relacionades amb iniciatives legislatives
o parlamentàries, a l’efecte del que estableix la lletra e del punt 3 de la norma I.2.
II. Organització i funcionament del Registre de grups d’interès
II.1. Contingut del Registre

1. El Registre de grups d’interès ha d’incloure:
a) La relació, ordenada per categories, de les persones, entitats i organitzacions
inscrites al Registre.
b) La informació que han de subministrar els grups d’interès i les altres persones
obligades sobre les activitats a què fa referència la norma I.2.
c) El Codi de conducta dels grups d’interès.
d) La informació sobre el compliment de les obligacions formals dels grups d’interès d’acord amb el Reglament del Parlament i aquestes normes.
2. El Registre de grups d’interès ha d’incloure, a més del que estableix el punt
1, la informació relativa a l’aplicació del sistema de control i fiscalització que estableix la norma IV i ha de contenir una aplicació electrònica per a facilitar la presentació de denúncies en cas d’incompliment.
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II.2. Gestió del Registre

1. L’òrgan responsable de la gestió del Registre de grups d’interès és la unitat directiva que designi la Mesa del Parlament. Aquest òrgan ha d’actuar sota la supervisió de la Secretaria General.
2. El Registre de grups d’interès té format electrònic i la seva gestió i els tràmits
corresponents es verifiquen per mitjans electrònics. A aquest efecte, els grups d’interès han de disposar d’un mecanisme electrònic segur per a acreditar llur identitat
davant el Registre i fer-hi els tràmits corresponents.
3. L’òrgan responsable del Registre de grups d’interès ha de prestar assistència
als diputats i als grups d’interès amb relació al funcionament del Registre, els requisits d’inscripció, els supòsits d’exclusió i, en general, sobre qualsevol qüestió relacionada amb les normes que regulen el Registre i l’agenda dels diputats.
4. Els diputats poden formular a l’òrgan responsable del Registre de grups d’interès consultes preventives abans d’establir contactes o concertar reunions amb persones, entitats o organitzacions susceptibles d’ésser considerades grups d’interès, per
tal de verificar-ne la inscripció en el Registre i advertir-les, si escau, de la necessitat
de fer-ho.
II.3. Procediment d’inscripció

1. La inscripció en el Registre de grups d’interès es formalitza a instàncies del
grup d’interès, mitjançant una sol·licitud adreçada a l’òrgan responsable del Registre.
2. L’acte d’inscripció en el Registre de grups d’interès ha de classificar el grup
d’interès en una de les categories i, si escau, subcategories de l’annex I.
3. La inscripció en el Registre de grups d’interès només es pot denegar si la persona, entitat o organització sol·licitant no pot ésser considerada com a grup d’interès
d’acord amb el que estableixen el Reglament del Parlament i aquestes normes.
4. La sol·licitud d’inscripció en el Registre de grups d’interès s’entén estimada si
en el termini d’un mes no s’ha dictat ni notificat una resolució expressa.
5. El Registre de grups d’interès pot habilitar un procediment de declaració prèvia amb la finalitat de facilitar les relacions immediates entre els grups d’interès i
els diputats i altres persones compreses en l’àmbit d’aplicació d’aquestes normes,
condicionat al compliment dels requisits d’inscripció en el termini que s’estableixi.
II.4. Cancel·lació de la inscripció

1. Són causes de cancel·lació de la inscripció dels grups d’interès en el Registre:
a) La renúncia expressa del declarant.
b) L’extinció de la persona jurídica, la dissolució de les formes d’activitat col·lectiva organitzada o la mort o incapacitat sobrevinguda si es tracta d’una persona física.
c) La modificació sobrevinguda de les condicions necessàries per a ésser considerat grup d’interès.
d) La imposició d’una sanció que comporti la cancel·lació de la inscripció.
2. La cancel·lació de la inscripció en el Registre de grups d’interès es pot practicar a sol·licitud de part o d’ofici; en aquest darrer cas, amb l’audiència prèvia de
l’afectat. En tots els casos s’ha de notificar a l’interessat la resolució de cancel·lació
amb la indicació de la data en què és efectiva.
3. L’adopció de la cancel·lació de la inscripció en el Registre de grups d’interès
correspon a l’òrgan encarregat del Registre, llevat del cas a què fa referència el punt
1.d, en què correspon a la Mesa del Parlament.
III. Drets i obligacions dels grups d’interès
III.1. Drets dels grups d’interès

1. La inscripció en el Registre dona als grups d’interès els drets següents:
a) Actuar en promoció i defensa dels interessos que representen davant els diputats, els grups parlamentaris i els funcionaris del Parlament.
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b) Accedir a les dependències del Parlament per a acomplir llurs activitats mitjançant l’obtenció de passis de llarga durada per a les persones que representin els
grups d’interès o treballin per a ells.
c) Organitzar o copatrocinar actes a les dependències del Parlament, amb l’autorització prèvia de la Mesa.
d) Estar inclosos en les llistes de correu del Parlament per a poder tenir coneixement immediat de les tramitacions parlamentàries respecte a les matèries de llur
interès.
e) Deixar constància expressa de les aportacions i contribucions fetes amb relació a les tramitacions parlamentàries.
f) Obtenir un distintiu o segell de qualitat en transparència expedit pel Parlament.
2. La Mesa del Parlament ha d’adoptar les mesures necessàries per a l’aplicació
del que estableix el punt 1 i ha de determinar, si escau, les condicions d’exercici dels
drets.
III.2. Obligacions dels grups d’interès

1. La inscripció dels grups d’interès en el Registre comporta les obligacions següents:
a) Acceptar que la informació que han de proporcionar al Parlament es faci pública, sens perjudici del que estableix el punt 1 de la norma I.2.
b) Garantir que la informació proporcionada al Parlament és completa, concreta
i fidedigna.
c) Complir aquestes normes i el Codi de conducta dels grups d’interès.
d) Acceptar l’aplicació del sistema de control i fiscalització i les mesures corresponents, en cas d’incompliment de les obligacions que estableixen el Reglament,
aquestes normes i el Codi de conducta dels grups d’interès.
III.3. Deure d’informació

1. Els grups d’interès han d’informar de les activitats que duen a terme, de llur
àmbit d’influència i de llur finançament mitjançant la declaració a què fa referència
la norma III.4, que han de presentar al Registre de grups d’interès en el moment de
sol·licitar la inscripció.
2. Els grups d’interès que actuïn per compte de tercers han d’informar sobre els
clients, persones o organitzacions per als quals treballen, sobre les percepcions econòmiques que reben, si escau, i sobre les despeses relacionades amb llur activitat
com a grup d’interès.
3. La informació subministrada pels grups d’interès ha d’ésser veraç, precisa,
transparent i ben estructurada. L’òrgan de direcció de l’entitat o organització de què
es tracti s’ha de fer responsable del seu contingut.
III.4. Contingut de la declaració

1. La declaració que els grups d’interès han de presentar per a inscriure’s en el
Registre de grups d’interès ha d’indicar, com a mínim:
a) El nom de la persona, entitat o organització, el seu domicili o seu social, el telèfon, l’adreça de correu electrònic i, si escau, la del seu web corporatiu.
b) El nom de les persones legalment responsables de l’entitat o organització i de
les que integren els seus òrgans de direcció.
c) Les finalitats i els objectius de l’entitat o organització.
d) Els àmbits materials d’interès sobre els quals es projecta l’activitat del grup
d’interès.
e) La relació de clients en nom dels quals acompleix l’activitat de grup d’interès.
f) Els empleats o professionals de l’entitat o organització encarregats de les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació del Registre.
g) L’import i la font dels recursos percebuts del sector públic.
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2. La informació de la declaració s’ha de mantenir actualitzada. Els grups d’interès han de comunicar al Registre els canvis que es produeixin. En el cas de grups
d’interès que actuen per compte de tercers, la relació de clients ha d’estar permanentment actualitzada, amb la indicació de les altes i de les baixes.
3. L’òrgan encarregat de la gestió del Registre pot requerir en qualsevol moment
als grups d’interès l’aportació de la informació necessària per a verificar les dades
que estableix el punt 1. El requeriment ha d’ésser atès en el termini de deu dies.
4. L’òrgan encarregat de la gestió del Registre, a més de la documentació a què
fan referència els apartats 1 i 3, també pot demanar als grups d’interès, si ho considera necessari, la informació complementària següent:
a) Els ingressos previstos o estimats procedents de remuneracions dels clients en
representació dels quals acompleixen les activitats.
b) El volum de negoci imputable a les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació
del Registre.
c) L’import de les aportacions rebudes de qualsevol entitat privada per raó de les
activitats acomplertes com a grup d’interès.
d) L’estimació de les despeses vinculades a les activitats acomplertes com a grup
d’interès.
e) Qualsevol altre document.
III.5. Regles ètiques i Codi de conducta

1. Els grups d’interès han d’ajustar llur capteniment a les regles ètiques i de bona
conducta exigibles amb caràcter general i al deure de respecte i cortesia envers els
diputats i el personal del Parlament.
2. Els grups d’interès han d’ajustar especialment llur actuació al codi de conducta comú que estableix l’annex II, han de complir-lo i han assumir, si escau, les conseqüències derivades del seu incompliment.
IV. Sistema de control i fiscalització
IV.1. Instruments de control i fiscalització

1. L’òrgan encarregat del Registre de grups d’interès pot controlar i fiscalitzar
l’activitat dels grups d’interès i el compliment de les obligacions a les quals estan
subjectes, per mitjà de procediments de verificació, d’alerta i de tramitació i investigació de denúncies.
2. Els procediments de verificació tenen per finalitat comprovar la veracitat de
les dades declarades pels grups d’interès i detectar, si s’escauen, errors o omissions.
3. Els procediments d’alerta tenen per finalitat comprovar si la informació subministrada pels grups d’interès conté cap omissió o error rellevant o si s’ha produït
una situació d’incompliment.
4. Les actuacions de verificació i d’alerta s’han de concretar en un requeriment
motivat que el grup d’interès ha d’atendre en el termini que indiqui el mateix requeriment, que no pot ésser inferior a cinc dies hàbils.
5. Si el requeriment a què fa referència el punt 4 no és atès o ho és de manera insuficient, l’òrgan encarregat del Registre de grups d’interès pot acordar la incoació
d’un procediment d’investigació i adoptar, si es considera necessari, la mesura cautelar de suspensió temporal de la inscripció del grup d’interès en el Registre.
IV.2. Procediment d’investigació

1. L’òrgan encarregat del Registre de grups d’interès pot acordar la incoació d’un
procediment d’investigació si té indicis d’incompliment dels deures i obligacions
que estableixen la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
aquestes normes i el Codi de conducta dels grups d’interès.
2. El procediment d’investigació es pot incoar d’ofici o per denúncia presentada
al Parlament. D’acord amb el que estableix el punt 2 de la norma I.1, el Portal de la
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Transparència del Parlament ha de posar a l’abast dels ciutadans un formulari de denúncia que s’ha de poder gestionar directament per via electrònica.
3. El grup d’interès afectat ha de col·laborar en el procediment d’investigació i
facilitar les dades i la informació que li demani l’òrgan encarregat del Registre i té
dret a formular al·legacions en la seva defensa i a aportar la documentació i les altres
dades que consideri pertinents.
4. La incoació del procediment d’investigació pot donar lloc a l’adopció de la
mesura cautelar a què fa referència el punt 5 de la norma IV.1.
IV.3. Procediment sancionador

1. Si el resultat del procediment d’investigació palesa l’existència d’indicis fonamentals d’incompliment de les obligacions que afecten els grups d’interès, la Mesa
del Parlament, a proposta de l’òrgan encarregat del Registre, pot acordar la incoació
d’un procediment sancionador.
2. El procediment sancionador també es pot incoar a instància del Síndic de
Greuges, la Sindicatura de Comptes i el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya,
d’acord amb el que estableix la Llei de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.
3. El procediment sancionador ha d’ésser instruït per l’òrgan encarregat del Registre de grups d’interès i ha de garantir l’audiència de l’interessat, el qual pot proposar la pràctica de les proves que consideri convenients en descàrrec seu.
4. L’òrgan encarregat del Registre de grups d’interès ha de decidir si durant la
tramitació del procediment sancionador es mantenen les mesures cautelars que prèviament s’hagin establert o pot acordar-les en aquest moment processal.
IV.4. Infraccions

1. Són infraccions comeses pels grups d’interès els incompliments de les obligacions i dels deures que estableixen la Llei de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, aquestes normes i el Codi de conducta dels grups d’interès,
establert en l’annex II.
2. Les infraccions poden ésser lleus, greus o molt greus, en funció de la naturalesa i rellevància de l’obligació incomplerta, de l’existència o no de voluntarietat, de
la possible reincidència o reiteració i de les altres circumstàncies concurrents que
sigui pertinent de valorar.
IV.5. Sancions

1. L’incompliment lleu de les obligacions pot donar lloc a una amonestació pública o a la imposició d’una multa de 300 a 600 euros, o a les dues sancions conjuntament.
2. L’incompliment greu de les obligacions pot donar lloc a la suspensió temporal
de la inscripció en el Registre de grups d’interès per un termini de sis a divuit mesos
i a la imposició d’una multa de 601 a 6.000 euros.
3. L’incompliment molt greu de les obligacions pot donar lloc a la cancel·lació de
la inscripció en el Registre de grups d’interès i a la imposició d’una multa de 6.001
a 12.000 euros.
4. La Mesa del Parlament, si s’ha acordat la cancel·lació de la inscripció, la pot
rehabilitar a petició del grup d’interès un cop transcorreguts tres anys des de la imposició de la sanció. Aquesta rehabilitació no és possible si el grup d’interès ja ha
estat objecte anteriorment de la mateixa sanció.
5. S’ha de donar publicitat de les sancions imposades en el Portal de la Transparència del Parlament.
IV.6. Òrgan competent per a sancionar

Correspon a la Mesa del Parlament imposar les sancions que estableixen aquestes normes, a proposta de l’òrgan encarregat del Registre de grups d’interès.
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V. Règim de recursos
V.1. Actes d’inscripció, cancel·lació i adopció de mesures cautelars

1. Contra les resolucions adoptades per l’òrgan encarregat del Registre de grups
d’interès en matèria d’inscripció i cancel·lació d’inscripcions i d’imposició de mesures cautelars, el grup d’interès afectat pot interposar un recurs davant la Mesa del
Parlament en el termini d’un mes.
2. La interposició del recurs a què fa referència el punt 1 és necessària per a exhaurir la via administrativa.
V.2. Sancions

Els grups d’interès poden interposar un recurs davant la Mesa del Parlament contra les decisions d’aquesta en matèria sancionadora en el termini d’un mes.
V.3. Accés a la via contenciosa administrativa

Contra les resolucions de la Mesa del Parlament els interessats poden interposar
un recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que estableix la legislació de la
jurisdicció contenciosa administrativa. A aquest efecte, les decisions relatives al Registre de grups d’interès tenen la consideració d’actes d’administració.
VI. Memòria anual

1. L’òrgan encarregat del Registre de grups d’interès ha d’elaborar i elevar a la
Mesa del Parlament una memòria anual sobre l’activitat i el funcionament del Registre durant l’exercici corresponent i sobre les actuacions de control, fiscalització i
sanció dels grups d’interès que s’hagin produït en el mateix període.
2. La memòria anual del Registre de grups d’interès s’ha de trametre als grups
parlamentaris i s’ha de fer pública en el Portal de la Transparència del Parlament.
Annex I. Classificació dels grups d’interès

1. Categoria I. Consultories professionals, despatxos d’advocats i consultors que
treballen per compte propi.
Subcategories:
a) Consultories professionals.
b) Despatxos d’advocats.
c) Consultors o advocats que treballen per compte propi.
2. Categoria II. Grups d’interès propis i agrupacions comercials, empresarials i
professionals.
Subcategories:
a) Empreses i grups d’empreses.
b) Associacions comercials i empresarials.
c) Col·legis professionals, associacions professionals i sindicats.
d) Entitats organitzadores d’actes:
3. Categoria III. Organitzacions no governamentals.
Fundacions i associacions, plataformes i xarxes, coalicions ad hoc, estructures
temporals i altres formes d’activitat col·lectiva, sense ànim de lucre.
4. Categoria IV. Grups de reflexió, institucions acadèmiques i de recerca.
Subcategories:
a) Grups de reflexió i institucions acadèmiques o de recerca en general.
b) Grups de reflexió i institucions de recerca vinculats a partits polítics, a sindicats o a organitzacions empresarials.
5. Categoria V. Representants d’interessos no inclosos en les categories anteriors:
a) Organitzacions que representen esglésies i comunitats religioses.
b) Altres entitats.
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Annex II. Codi de conducta dels grups d’interès

Els grups d’interès inscrits en el Registre de grups d’interès del Parlament de Catalunya han d’ajustar llurs relacions amb el Parlament, els diputats, el personal dels
grups parlamentaris i els funcionaris a les regles següents:
1. Han d’indicar, sempre que l’òrgan encarregat del Registre els ho requereixi,
el nom i el número de registre i l’entitat o entitats que representen o per a les quals
treballen, els interessos i els objectius o fins que persegueixin, i, si escau, els clients
que representen.
2. S’han d’abstenir d’obtenir o intentar obtenir informació o de forçar decisions
de manera deshonesta o mitjançant una pressió abusiva o un capteniment inadequat
sobre els diputats, el personal dels grups parlamentaris i el personal al servei del
Parlament.
3. No han d’explicitar ni han de donar a entendre, en llur tracte amb tercers, que
tenen una relació formal amb el Parlament.
4. No han de subministrar al Registre dades inexactes que puguin induir a error
els diputats, tercers o els funcionaris del Parlament.
5. S’han d’abstenir d’utilitzar sense autorització expressa els logotips i qualsevol
altre signe o imatge institucional del Parlament.
6. Han d’aportar, durant el procés d’inscripció i quan correspongui, informació
completa, actualitzada i no enganyosa sobre les activitats i altres dades que han de
constar en el Registre.
7. Han d’acceptar que tota la informació facilitada al Registre sigui sotmesa a
revisió i han d’atendre les sol·licituds administratives d’informació complementària
i d’actualitzacions.
8. S’han d’abstenir de vendre a tercers còpies de documents facilitats pel Parlament o d’obtenir-ne qualsevol benefici econòmic.
9. Han de respectar les normes, els codis i les pràctiques de bon govern establerts
pel Parlament i no n’han d’obstruir l’execució ni l’aplicació.
10. Han d’evitar d’incitar els diputats, els grups parlamentaris i llurs assessors i
els funcionaris del Parlament a infringir les normes i regles a què s’han d’ajustar per
raó del càrrec o funció que exerceixen.
11. Han de respectar, si contracten persones que hagin estat vinculades al Parlament o als grups parlamentaris, l’obligació d’aquestes persones de complir les normes i exigències en matèria de confidencialitat que els són aplicables.
12. Han d’obtenir l’autorització prèvia del diputat interessat si volen establir una
relació contractual amb una persona que treballa en l’entorn específic d’aquell.
13. Han de respectar les normes establertes sobre els drets i les responsabilitats
dels antics diputats del Parlament.
14. Han d’informar sempre les persones que representen de llurs obligacions envers el Parlament i de les conseqüències que poden derivar de llur incompliment.
15. Han d’exhibir la targeta d’accés de manera sempre visible dins el recinte del
Parlament.
16. Han de respectar estrictament les disposicions de la Mesa del Parlament amb
relació a les condicions a què s’han d’ajustar els grups d’interès per a acomplir llur
activitat en les dependències del Parlament, i també les indicacions que a aquest fi
els doni el personal del Parlament.
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4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 65/XI, sobre les universitats
390-00065/11
CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 345)

A la pàgina 57, a la pròrroga del termini per a retre comptes
On hi diu:
«Pròrroga punt 4c: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de
concedir una pròrroga de 15 dies hàbils (del 03.03.2017 al 23.03.2017) del termini
que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual
finirà el 24.03.2017, a les 12:00 h.»
Hi ha de dir:
«Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 03.03.2017 al 23.03.2017) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
24.03.2017, a les 12:00 h.»
»Pròrroga punt 4c: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de
concedir una pròrroga de 15 dies hàbils (del 18.05.2017 al 08.06.2017) del termini
que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual
finirà el 09.06.2017, a les 12:00 h.»

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i
Coneixement amb el conseller d’Empresa i Coneixement sobre la
situació de la competitivitat de l’empresa i l’estratègia seguida
354-00149/11
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Joan García González, del GP C’s (reg. 52452).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 28.02.2017.
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4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Vilella Cuadrada,
regidora de Benestar Social a l’Ajuntament de Reus, davant la
Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre els
incidents ocorreguts a Reus per un tall de subministrament elèctric
356-00520/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC, GP CSP (reg. 51175).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 28.02.2017.

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

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Socials i
Famílies, en la sessió 16, tinguda l’1.03.2017, DSPC-C 338.

Sol·licitud de compareixença de l’autor i investigador de l’informe
sobre el dret a l’habitatge d’Amnistia Internacional davant la
Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
perquè presenti aquest informe
356-00537/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió 13, tinguda el 28.02.2017,
DSPC-C 332.

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
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió 16, tinguda
l’1.03.2017, DSPC-C 338.
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4.53.10.

Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’estratègia del
Govern amb relació a la biodiversitat
355-00059/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 10 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda l’1.03.2017, DSPC-C 341.

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

Compareixença en comissió d’una representació del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de
l’arquitectura
353-00257/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió de Territori, tinguda l’1.03.2017,
DSPC-C 336.

Compareixença en comissió d’una representació del Col·legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei
de l’arquitectura
353-00258/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió de Territori, tinguda l’1.03.2017,
DSPC-C 336.

Compareixença en comissió d’una representació del Col·legi
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya amb relació al
Projecte de llei de l’arquitectura
353-00273/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió de Territori, tinguda l’1.03.2017,
DSPC-C 336.
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Compareixença en comissió d’una representació del Col·legi
d’Economistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de
l’arquitectura
353-00275/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió de Territori, tinguda l’1.03.2017,
DSPC-C 336.

Compareixença en comissió de Josep Maria Duran Cabré, professor
agregat d’economia política de la Universitat de Barcelona, amb
relació a la Proposició de llei de l’impost sobre els actius no
productius de les persones jurídiques
353-00314/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda
l’1.03.2017, DSPC-C 339.

Compareixença en comissió de Diana Ferrer Vidal, professora de
dret financer i tributari, amb relació a la Proposició de llei de l’impost
sobre els actius no productius de les persones jurídiques
353-00315/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda
l’1.03.2017, DSPC-C 339.

Compareixença en comissió de Salvador Guillermo Viñeta, expert en
la matèria, amb relació a la Proposició de llei de l’impost sobre els
actius no productius de les persones jurídiques
353-00316/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda
l’1.03.2017, DSPC-C 339.

Compareixença en comissió de la directora general de Tributs i Joc
amb relació a la Proposició de llei de l’impost sobre els actius no
productius de les persones jurídiques
353-00318/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda
l’1.03.2017, DSPC-C 339.
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Compareixença d’una representació de la cooperativa Apindep
Ronçana davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a informar
sobre els objectius i la finalitat de l’entitat
357-00266/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tinguda l’1.03.2017, DSPC-C 338.

Compareixença de Josep Maria Montaner Martorell, vicepresident
del Consorci de l’Habitatge de Barcelona i representant del
Consorci Metropolità de l’Habitatge, davant la Comissió de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a informar
de les polítiques públiques d’habitatge a Barcelona i a la seva àrea
metropolitana
357-00287/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge, tinguda el 28.02.2017, DSPC-C 332.

Compareixença del director general de la Policia davant la Comissió
d’Interior per a informar sobre els fets que van tenir lloc a Rubí el 15
de desembre de 2016 arran d’una detenció
357-00374/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió d’Interior, tinguda l’1.03.2017,
DSPC-C 340.

Compareixença de l’autor i investigador de l’informe sobre el
dret a l’habitatge d’Amnistia Internacional davant la Comissió de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a presentar
aquest informe
357-00406/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en
la sessió 13, tinguda el 28.02.2017, DSPC-C 332.
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Compareixença d’Adolfo Sánchez García davant la Comissió d’Afers
Socials i Famílies per a informar sobre les activitats de la Fundació
Espanyola de la Tartamudesa
357-00407/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 16, tinguda
l’1.03.2017, DSPC-C 338.

4.55.

Activitat parlamentària

4.55.15.

Convocatòries

Sessió plenària 31
CONVOCADA PER AL 8 DE MARÇ DE 2017

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 71.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del
Ple del Parlament, el 8 de març de 2017, a les 10.00 h, al saló de sessions.
Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 8 de març, a les 10.00 h).
2. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2
del Reglament).
3. Situació de compatibilitat de diputats. Tram. 234-00083/11 i 234-00151/11.
Comissió de l’Estatut dels Diputats. Debat i votació del dictamen de la Comissió
(dictamen: BOPC 321, 12).
4. Decret llei 1/2017, del 14 de febrer, pel qual es crea i es regula el Registre de
grups d’interès de Catalunya. Tram. 203-00008/11. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC
339, 28).
5. Projecte de llei de comerç, serveis i fires. Tram. 200-00022/11. Govern de la
Generalitat. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 300, 5).
6. Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació
de serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en situació de
dependència. Tram. 202-00036/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat (text presentat: BOPC 158, 9).
7. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de
llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es
reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura. Tram. 270-00002/11. Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència. Debat i
votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 349).
8. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre l’Operació Catalunya. Tram. 252-00004/11. Més d’una cinquena part dels diputats, del
Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 51807). Debat i votació.
9. Interpel·lació al Govern sobre justícia democràtica i estat autoritari de dret.
Tram. 300-00135/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida
Constituent. Substanciació.
10. Interpel·lació al Govern sobre el plurilingüisme i les llengües oficials. Tram.
300-00136/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.
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11. Interpel·lació al Govern sobre la seva resposta al problema de l’ocupació d’habitatges. Tram. 300-00137/11. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.
12. Interpel·lació al Govern sobre la regeneració democràtica. Tram. 30000138/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
13. Interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a la província de Girona.
Tram. 300-00139/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
14. Interpel·lació al Govern sobre la futura llei de salut i social. Tram. 30000140/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.
15. Interpel·lació al Govern sobre el balanç del primer any des de l’aprovació de
la Resolució 17/XI, sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica,
la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional. Tram. 300-00141/11.
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.
16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat. Tram. 302-00117/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat
i votació.
17. 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. Tram. 30200118/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.
18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’acollida
a Catalunya. Tram. 302-00121/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.
Debat i votació.
19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç d’un any de
govern. Tram. 302-00119/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.
20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a la
província de Lleida. Tram. 302-00120/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat
i votació.
21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una república catalana
d’acollida. Tram. 302-00122/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació.
Palau del Parlament, 8 de març de 2017
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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4.90.

Règim interior

4.90.10.

Càrrecs i personal

Concurs oposició de promoció interna per a proveir cinc places
de l’escala general d’administrador o administradora del Cos
d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya
500-00011/11
NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 28 de febrer de 2017, de conformitat amb la base cinquena del concurs oposició de promoció interna per a proveir cinc places de l’escala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris, ha designat, per a formar part del tribunal qualificador
d’aquesta convocatòria, els membres següents:
Membres titulars

President:
Lluís M. Corominas i Díaz, vicepresident primer
Vocals:
Xavier Muro i Bas, secretari general
Vanessa Pedret Mata, en representació del personal
Membres suplents

President:
David Pérez Ibáñez, secretari segon
Vocals:
Ferran Domínguez Garcia, director de l’Oficina de Contractació
Empar Centelles i Sabater, en representació del personal
Begoña Benguría i Calera, cap del Departament de Recursos Humans, actuarà
com a secretària.
Palau del Parlament, 28 de febrer de 2017
Xavier Muro i Bas, secretari general
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