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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de fusió del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i 
Perits Agrícoles de Catalunya i el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics 
Forestals de Catalunya en el Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i 
Forestals de Catalunya
200-00021/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 28, 25.01.2017, DSPC-P 50

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 25 de gener de 2017, a proposta 
del Govern, un cop escoltada la Junta de Portaveus i d’acord amb l’article 135 del 
Reglament, ha acordat de tramitar directament i en lectura única el Projecte de llei 
de fusió dels col·legis oficials d’enginyers tècnics agrícoles i pèrits agrícoles de Cata-
lunya i d’enginyers tècnics forestals de Catalunya en el Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Agrícoles i Forestals de Catalunya (tram. 200-00021/11).

Finalment, d’acord amb el que estableixen l’article 55.2 de l’Estatut d’autonomia 
i l’article 135 del Reglament del Parlament, ha aprovat la llei següent: 

Llei de fusió del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles 
de Catalunya i el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya en el 
Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles

i Forestals de Catalunya

Preàmbul
D’acord amb l’article 125 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Generalitat 

té competència exclusiva en matèria de col·legis professionals.
La Llei 7/2006, del 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·le-

gis professionals, faculta l’Administració de la Generalitat perquè promogui la fusió 
voluntària dels col·legis professionals.

El Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalu-
nya i el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya han promogut 
el procés d’unificació i han consensuat les bases per a fer-la efectiva per mitjà dels 
acords adoptats en les assemblees generals extraordinàries d’ambdues corporacions 
de dret públic, en les quals s’han aprovat el conveni d’unificació dels col·legis i els 
estatuts provisionals que han de regir el període transitori d’unificació.

La ponderació dels interessos en joc posa de manifest els avantatges derivats 
de la unificació col·legial, especialment amb relació a la necessitat d’adaptar-se a 
les innovacions tecnològiques i científiques, que incideixen cada vegada més en els 
processos agrícoles i forestals, per tal de contribuir a millorar la competitivitat i, en 
conseqüència, adequar l’oferta a una demanda cada vegada més selectiva, i també 
amb relació a la defensa dels col·legiats i a la interlocució del col·legi amb l’Admi-
nistració.

Així doncs, d’acord amb el que disposa l’article 54 de la Llei 7/2006, aquesta llei 
fusiona el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalu-
nya i el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya.

Article únic. Fusió del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i 
Perits Agrícoles de Catalunya i el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics 
Forestals de Catalunya
1. Es fusionen el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de 

Catalunya i el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya en el Col·le-
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gi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya. El nou Col·legi d’Enginyers 
Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya agrupa enginyers tècnics agrícoles i fores-
tals, amb independència de la titulació amb la qual hagin accedit a la professió, amb 
igualtat de drets i obligacions.

2. Es crea una comissió gestora, que es regeix pel conveni protocol·litzat en es-
criptura pública el 17 de juliol de 2015 i aprovat pels dos col·legis que es fusionen, 
per tal que dugui a terme el procés de fusió en el termini d’un any a partir de l’en-
trada en vigor d’aquesta llei.

Disposició addicional. Estatuts del Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Agrícoles i Forestals de Catalunya
Els estatuts definitius del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de 

Catalunya, una vegada aprovats, juntament amb el certificat de l’acta de l’assemblea 
constituent, s’han de trametre al departament competent en matèria de col·legis pro-
fessionals, perquè se’n qualifiqui la legalitat i es publiquin en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

Disposició transitòria. Patrimoni, personal i constitució del Col·legi 
d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya
1. El patrimoni i el personal de les organitzacions col·legials que aquesta llei 

fusiona s’han d’incorporar al Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de 
Catalunya.

2. El Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya se subroga 
en el personal, els drets i les obligacions dels col·legis que aquesta llei fusiona.

3. El Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya quedarà 
formalment constituït i adquirirà personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar quan 
es constitueixin formalment els seus òrgans de govern, moment en què quedaran 
dissolts els col·legis que han donat origen al col·legi resultant de la fusió.

Disposició derogatòria
Es deroga el Decret 335/1996, del 29 d’octubre, pel qual es constitueix el Col·le-

gi Oficial d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya per aplicació de la disposició 
transitòria segona de la Llei 13/1982, del 17 de desembre.

Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2017
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

1.15. Mocions

Moció 86/XI del Parlament de Catalunya, sobre polítiques agràries, 
ramaderes i forestals
302-00084/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 28, 26.01.2017, DSPC-P 51

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de gener de 2017, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre polítiques agràries, ramaderes i forestals (tram. 302-00084/11), presen-
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tada per la diputada Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 43855), 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 43874) i pel Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí (reg. 43895).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya, amb relació al pressupost del Departament d’Agri-

cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, insta el Govern a: 
a) Augmentar el pressupost del Departament perquè progressivament es pugui 

situar en la mitjana d’altres països de l’entorn de Catalunya.
b) Avançar en les mesures socioeconòmiques pertinents per tal que altres sectors 

usuaris dels espais forestals, com el turístic o l’immobiliari, es corresponsabilitzin 
financerament del manteniment de l’espai i el millorament de les condicions de vida 
dels qui en tenen cura i custòdia.

c) Assegurar que es reservin els recursos suficients per a garantir el sistema vi-
gent d’assegurances agràries en la part corresponent a la Generalitat i reclamar al 
Govern de l’Estat que no retalli la seva aportació.

d) Treballar per millorar la simplificació administrativa i donar facilitats en la 
gestió dels ajuts, les subvencions i els controls al sector agrícola i ramader.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació al Programa de desenvolupament ru-
ral, insta el Govern a: 

a) Respectar i complir les prioritats següents, que es van establir en el Programa 
de desenvolupament rural per al període 2014-2020, tant en la programació com en 
l’execució anual: 

1a. Primera instal·lació de joves agricultors (operació 06.01.01).
2a. Millora de la competitivitat de les explotacions agràries (operació 04.01.01).
3a. Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries (operació 04.01.02).
4a. Diversificació agrària (operació 06.04.01).
5a. Pagaments a zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques 

(mesura 13).
6a. Agroambient i clima (mesura 10).
7a. Agricultura ecològica (mesura 11).
b) Presentar a la Comissió Europea, d’acord amb el procediment que estableix el 

reglament del primer fons europeu agrari de desenvolupament rural (Feader), en la 
primera ocasió que sigui possible, la modificació del Programa de desenvolupament 
rural de Catalunya 2014-2020 per a adaptar-lo a les prioritats establertes.

3. El Parlament de Catalunya, amb relació a la protecció i els usos dels sòls i es-
pais agraris, insta el Govern a: 

a) Presentar abans del juliol del 2017 un projecte de llei de protecció i usos del sòl 
i els espais agraris, que estableixi la definició jurídica de sòl i espai agrari, que deter-
mini les finalitats d’ordenació d’aquests espais, per a poder-los preservar, ordenar i 
gestionar, i que doti el sistema dels recursos econòmics i humans necessaris, d’acord 
amb la Resolució 671/VIII, sobre el món agrari, adoptada el 14 d’abril de 2010.

b) Garantir l’existència d’una quantitat suficient de sòl agrícola de qualitat i, en 
conseqüència, racionalitzar l’ocupació del sòl per a altres usos, com ara l’ús indus-
trial o per a infraestructures.

c) Definir i aprovar els criteris i indicadors que permetin de concretar mecanis-
mes d’intervenció en el territori més idonis per a protegir els espais d’interès agra-
ri davant d’altres usos del sòl, amb la finalitat de garantir l’equilibri entre els usos 
agraris i els altres usos del territori, i aconseguir així que l’impacte de les infraes-
tructures i del sòl urbà, industrial i logístic sigui el menor possible en els espais d’alt 
valor agrari.
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d) Incloure un estudi d’impacte agrari en tots els projectes de transformació de 
sòl no urbanitzable en sòl urbanitzable o urbà i en tots els projectes d’infraestructu-
res de comunicació, regadius o de qualsevol tipus en espais agraris.

e) Promoure i executar actuacions d’atenuació de l’impacte agrari de les infra-
estructures.

f) Garantir que l’Institut Català del Sòl tingui en compte en les seves actuacions 
la necessitat de preservar el manteniment de sòl per a usos agraris, d’acord amb el 
que estableixi la llei d’espais agraris.

g) Desenvolupar, en el marc del Pla territorial general de Catalunya, el Pla terri-
torial sectorial agrari, d’acord amb el que estableixi la llei d’espais agraris.

4. El Parlament de Catalunya, amb relació l’accés a la terra, insta el Govern a: 
a) Presentar, abans de finalitzar la legislatura, en el marc de la llei d’espais agra-

ris, una proposta de model català de banc o fons de terres d’ús agrari i agroecològic, 
basat en la intermediació de l’Administració, amb la finalitat de coordinar i posar en 
contacte l’oferta i la demanda, afavorir el relleu generacional del sector i contribuir 
a facilitar l’accés a la terra i la gestió correcta dels espais agraris.

b) Continuar afavorint l’accés a la terra dels joves que hi tinguin interès, sense 
distincions per raó d’origen, i, mitjançant els itineraris formatius, aprofundir en les 
bones pràctiques agràries, sostenibles i respectuoses amb el medi, en l’economia 
de l’explotació i en les diverses formes de tinença de la terra que estableix la Llei 
1/2008, del 20 de febrer, de contractes de conreu.

5. El Parlament de Catalunya, amb relació al canvi de model per a garantir la se-
guretat i la sobirania alimentàries, insta el Govern a: 

a) Continuar desenvolupant com a projecte de país una política agroalimentària 
que reforci l’objectiu de sobirania alimentària, entesa com el dret de qualsevol po-
ble a decidir les seves pròpies polítiques agroalimentàries amb la finalitat d’assolir 
el màxim nivell de seguretat alimentària. Això implica mantenir el suport a una 
producció alimentària basada en criteris sostenibles i respectuosos amb el medi i 
obtinguda a partir de bones pràctiques agràries, i afavorir la qualitat, el comerç de 
proximitat i el consum del producte local.

b) Incentivar les explotacions agràries petites i mitjanes, familiars, amb un mo-
del de negoci que té en compte tot el cicle productiu i que alhora desenvolupa un 
comerç de proximitat, amb una venda directa i de circuit curt entre productors i 
consumidors.

c) Continuar adaptant els requeriments i les normatives de la creació d’indústria 
alimentària a les petites indústries agroalimentàries o obradors artesanals per a fa-
cilitar-ne la implantació, establir criteris sobre què és la producció artesana i garan-
tir la seguretat alimentària, i possibilitar la venda directa des de l’establiment del 
productor.

d) Reactivar els treballs que, d’acord amb la Resolució 739/X, sobre el món agra-
ri, es van encarregar a una subcomissió d’estudi dels transgènics, en el marc de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb la participació de 
tots els sectors implicats i l’objectiu d’aportar la informació necessària per a poder 
establir la reglamentació o eliminació, si escau, dels organismes genèticament mo-
dificats.

e) Afavorir la recerca i l’assessorament tècnic perquè se substitueixi la utilització 
de glifosat per altres mètodes no contaminants, que no danyin la salut ni el medi, 
incloent-hi mètodes mecànics, tèrmics o alternatius a la química que s’apliquen en 
la majoria dels països de la Unió Europea per a la gestió de les herbes adventícies.

f) Establir les mesures econòmiques i jurídiques necessàries per a evitar que els 
productors hagin de vendre els productes per sota del preu de cost, i establir preus 
de referència per sota dels quals estigui prohibida la venda, pel fet d’ésser contrària 
a les normes de mercat i de lliure competència.
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6. El Parlament de Catalunya, amb relació al model ramader i la gestió de les 
dejeccions, insta el Govern a: 

a) Reclamar al Govern de l’Estat que adeqüi, d’acord amb la sentència correspo-
nent del Tribunal Suprem, l’Ordre IET/1045/2014, relativa als paràmetres retributius 
de les instal·lacions tipus, elaborant un disseny de retribució a les plantes de tracta-
ment de purins que garanteixi la supervivència de les plantes imprescindibles per 
al tractament dels purins, promovent l’adaptació del sector ramader i la reconversió 
de les dites plantes al marc agrari, i afavorint entre altres tecnologies possibles les 
plantes de biogàs, que són més eficaces en la reducció d’emissions i en la internalit-
zació dels costos, de manera que s’afavoreixi l’economia circular del sector agrari.

b) Presentar durant el primer període de sessions del 2017 una proposta de treball 
que, amb la participació de tots els agents implicats, enceti un debat en profunditat 
amb relació al model actual de producció ramadera i proposi millores, oportunitats 
i canvis de l’actual model que fomentin la ramaderia extensiva i la producció eco-
lògica de qualitat, que millorin l’alimentació animal per a reduir les dejeccions ra-
maderes, entre d’altres, i que contribueixin a augmentar el valor afegit de l’activitat.

c) Garantir que les solucions tecnològiques que es desenvolupin a curt termini 
per a resoldre el problema de la gestió de les dejeccions ramaderes i, en concret, dels 
purins assegurin la continuïtat del sistema productiu des d’un punt de vista medi-
ambiental, s’ajustin en tot moment als llindars màxims que estableix la normativa 
i afavoreixin la realització de tot el cicle productiu per a incrementar el valor afegit 
de l’activitat.

d) Garantir que es facin els controls necessaris per a evitar els incompliments 
de la legislació de la gestió de dejeccions i la fertilització i, en concret, vetllar per-
què no s’apliquin als camps més purins dels permesos ni s’aboquin a rius i rieres, i 
també, dotar les administracions competents dels recursos necessaris per a exercir 
aquests controls.

e) Presentar, abans del juliol del 2017, un pla d’actuació per al tractament i la 
gestió dels purins, per tal d’evitar problemes econòmics i de contaminació, i fer-lo 
públic en el web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 
Aquest pla ha d’incloure les mesures següents: 

1r. Ordenació de la cabanya porcina, tenint en compte la distribució geogràfica 
actual.

2n. Mesures de prevenció: qualitat del pinso, reducció del volum de purí i canvi 
en les dietes de la cabanya porcina.

3r. Mesures de foment per a emprenedors de granges de porc ecològic.
4t. Mesures de foment per a emprenedors agrícoles que produeixin farratge eco-

lògic.
7. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’ús eficient de l’aigua i la planifica-

ció dels regadius, insta el Govern a: 
a) Continuar revisant anualment el pla econòmic i financer del projecte de rega-

diu del canal Segarra-Garrigues per a fer un seguiment correcte del pressupost pre-
vist, de la inversió executada i de l’auditoria corresponent, per tal de donar la màxi-
ma transparència a les actuacions.

b) Continuar cercant, en el marc de l’execució dels projectes, la col·laboració amb 
corporacions d’usuaris locals i empreses de la zona per a impulsar un regadiu més 
eficient i modern, les produccions de proximitat, tant per al consum com per a la 
transformació, i, on sigui possible, l’ús d’energies renovables, i adoptar mesures per 
a reduir els costos energètics, amb l’objectiu final d’assolir la viabilitat de les explo-
tacions que s’incorporen al regadiu modernitzat.

c) Fomentar, juntament amb el desenvolupament de nous regadius, com el del 
canal Segarra-Garrigues, la consolidació i la modernització dels regadius existents, 
com el del canal d’Urgell, en el marc d’una política de gestió del regadiu basada en 
criteris d’eficiència i sostenibilitat en la utilització de l’aigua, amb l’objectiu d’asse-
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gurar les dotacions d’aigua necessàries per a garantir la producció d’aliments i la 
gestió sostenible del medi.

d) Revisar el pla de finançament a vint anys tenint en compte els canvis en l’exe-
cució del programa, per tal de facilitar l’adhesió de nous regants.

e) Garantir els recursos que permetin l’accés al regadiu en les millors condicions 
en les zones on les infraestructures estan acabades.

8. El Parlament de Catalunya, amb relació al foment de la gestió forestal sosteni-
ble i la valorització dels productes forestals, insta el Govern a: 

a) Valoritzar i fomentar un mercat de la fusta i derivats gradual que inclogui la 
fusta de qualitat per a productes artístics, mobles i construcció d’alt valor afegit; un 
altre esglaó de menys exigència però amb possibilitats d’arribar a sectors mes exten-
sos; un segment inferior de contraplacats, aglomerats i retalls per a parquets i reves-
timents, i, en darrer lloc, la biomassa, per a incrementar així la cadena de valor de 
tot el producte forestal, i també, fomentar la marca de garantia de comercialització 
de productes forestals de Catalunya.

b) Fomentar la ramaderia extensiva i les pastures de sotabosc –branques, fulles, 
bardisses i altres elements– com un mitjà més de gestió forestal i d’avenç cap a un 
model ramader més sostenible, tal com s’ha iniciat amb la línia d’ajuts de gestió fo-
restal sostenible del 2016.

c) Prioritzar la utilització de la biomassa forestal per a la producció de calor, ate-
nent criteris d’eficiència energètica i, en conseqüència, instal·lar calderes a les quals 
es pugui garantir un subministrament local i sostenible de biomassa al llarg del 
temps, fent-ne el seguiment i revisant l’estratègia per a promoure els aprofitaments 
energètics de la biomassa forestal i agrícola aprovada el 2014, per tal d’adaptar-la a 
les estratègies de mitigació del canvi climàtic.

d) Fer el seguiment de les compatibilitats que proposen les directrius de compati-
bilitat dels usos dels terrenys forestals del Pla general de política forestal de Catalu-
nya 2014-2024 per a modificar-les, si escau, a partir de la legislació sobre la conser-
vació i gestió del medi natural, especialment les relatives als aprofitaments fusters 
i no fusters, la caça i la pesca, i l’accés motoritzat generalitzat en boscos madurs i 
singulars, espais naturals protegits, boscos de ribera i espais d’interès connector.

e) Establir una col·laboració, mitjançant els acords organitzatius i econòmics ne-
cessaris, entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, res-
ponsable de la gestió forestal, i el Departament de Territori i Sostenibilitat, respon-
sable dels espais naturals protegits, per a garantir la gestió correcta dels boscos, 
tenint en compte el Pla general de política forestal i els plans d’usos i gestió dels 
espais naturals protegits en la promoció dels aprofitaments forestals que permetin el 
desenvolupament territorial.

9. El Parlament de Catalunya, amb relació a la lluita contra el caragol poma, ins-
ta el Govern a: 

a) Davant de la constatació que la plaga del caragol poma (Pomacea sp) té un 
efecte molt perjudicial per al sector productor d’arròs i per a la biodiversitat del con-
junt del delta de l’Ebre, continuar la revisió i l’avaluació periòdiques de les mesures 
adoptades els darrers anys en el marc dels plans d’erradicació i control del caragol 
poma, i també en la determinació de les causes per les quals algunes mesures esde-
venen poc efectives i en el disseny i execució de noves mesures.

b) Presentar anualment el corresponent pla d’erradicació de la plaga del caragol 
poma per a l’hemidelta esquerre i l’hemidelta dret que prevegi les mesures que s’han 
d’adoptar en l’horitzó del 2020 i que, en tot cas, mantingui com a prioritàries, quan 
se’n consideri necessària l’aplicació, les mesures que s’han demostrat o es demostrin 
més efectives.

c) Continuar posant els mecanismes necessaris per a erradicar la plaga del cara-
gol poma de les vuitanta hectàrees afectades de l’hemidelta dret, prioritzant controls 
efectius de les mesures de prevenció i vigilància per a evitar que s’escampi la plaga.
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10. El Parlament de Catalunya, amb relació a la protecció i el benestar animals, 
insta el Govern a: 

a) Desenvolupar nous mecanismes de control efectiu sobre els gossos de caça que 
augmentin els requeriments per a la concessió de permisos.

b) Crear un cens de gossos de caça, en el qual cada caçador o grup de caçadors 
haurà d’inscriure els gossos i donar compte de les incidències que es produeixen, 
dels accidents durant l’activitat de caça i de les malalties, fins a la mort del gos per 
causes naturals o certificada per veterinari.

11. El Parlament de Catalunya, amb relació al Cos d’Agents Rurals, insta el Go-
vern a: 

a) Preveure la provisió dels llocs de comandament del Cos d’Agents Rurals del 
Priorat, el Baix Camp, la Ribera d’Ebre, el Montsià i l’Àrea Regional del Pirineu 
que van restar vacants pel compliment de la resolució del 6 d’abril de 2016 de l’ex-
pedient de revisió d’ofici per a la declaració de nul·litat de diversos nomenaments de 
lloc de comandament del Cos d’Agents Rurals en execució de la Sentència de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya relativa 
al recurs contenciós 1004/2008, que va comportar el cessament de vuit caps d’àrea 
bàsica i d’un cap d’àrea regional. La manca d’aquests quadres comporta una minva 
en la qualitat del servei que es presta i una menor capacitat d’organització, coordi-
nació i comunicació de les funcions i tasques del Cos.

b) Establir durant els propers mesos, d’acord amb la Moció 35/XI, sobre el Cos 
d’Agents Rurals i la seguretat ambiental, un protocol de coordinació entre el Cos 
d’Agents Rurals i els altres cossos de la Generalitat que garanteixi que, en les ope-
racions de recerca i altres emergències en el medi natural, sempre que calgui, es 
compti amb els recursos humans i tècnics i el coneixement del territori dels agents 
rurals; i també, millorar els procediments interns del Cos per tal que la resposta 
davant d’aquestes demandes sigui la millor possible, homogènia arreu del territori 
i perdurable.

c) Garantir que el pressupost del 2017 inclogui totes les places que ja estaven 
pressupostades en el darrer pressupost aprovat, tot i que actualment només s’han 
cobert unes 490 places, i que s’estableixin els criteris de contractació en l’òrgan per-
tinent per a poder contractar personal interí que les cobreixi fins que no s’ocupin 
definitivament.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 87/XI del Parlament de Catalunya, sobre la competitivitat  
de l’empresa catalana
302-00098/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 28, 26.01.2017, DSPC-P 51

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de gener de 2017, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la competitivitat de l’empresa catalana (tram. 302-00098/11), presen-
tada pel diputat Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 48265), 
pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 
48483), pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 48484) i pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 48495).
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Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya, per a lluitar contra la morositat, insta el Govern a: 
a) Complir la Llei de l’Estat 15/2010, per la qual s’estableixen mesures de lluita 

contra la morositat en les operacions comercials, que imposa la prohibició a les parts 
contractants de pactar terminis de pagament superiors a trenta dies en operacions 
concertades entre empreses i l’Administració pública i ens del sector públic de la 
Generalitat, atès l’insuficient grau de compliment actual.

b) Informar proactivament del període de dilació des que l’Administració rep la 
factura i la registra, a fi d’iniciar el compte del període de trenta dies per a fer-ne el 
pagament que determina la llei, i informar de la tipologia de motius de dilació en la 
conformitat de les factures.

c) Establir un sistema de notificacions a les empreses subcontractades per l’adju-
dicatari d’un concurs públic, amb l’objectiu de comunicar-los la data de pagament, 
per part de l’Administració, de la certificació del contractista principal.

d) Reforçar els mecanismes financers per a assegurar el pagament de les certifi-
cacions dins els terminis establerts per la Llei de l’Estat 15/2010, per tal de no gene-
rar a les empreses adjudicatàries i subcontractades interessos de demora o despeses 
provinents de retards.

e) Ampliar la capacitat de finançament públic de l’Institut Català de Finances 
per a millorar el suport al finançament de les empreses petites i mitjanes i de les 
microempreses.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació a la contractació pública, insta el Go-
vern a: 

a) Continuar desplegant i aplicant les modificacions legislatives necessàries per 
a generalitzar la possibilitat de fragmentar els contractes en lots a fi de fer-los més 
accessibles a les microempreses i les empreses petites i mitjanes, de manera que el 
fet de no fer-ho sigui una excepció.

b) Establir en els processos de licitació criteris d’acord amb els quals la valoració 
econòmica no pugui ésser mai l’argument definitiu d’adjudicació, i així promoure la 
defensa de salaris dignes i la inclusió de clàusules de responsabilitat social, d’acord 
amb la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell.

c) Reforçar les taules de contractació sectorials que adaptin els criteris dels pro-
cessos de contractació a les necessitats sectorials de les empreses petites i mitjanes 
i de les microempreses.

d) Continuar promovent polítiques de formació que millorin les capacitats dels 
treballadors públics que gestionen les adjudicacions, i incorporar-hi la capacitació 
de la compra pública innovadora.

e) Crear una línia específica amb interessos reduïts per mitjà d’Avalis per a aju-
dar a complir les garanties exigides a les empreses petites i mitjanes i a les microe-
mpreses per a accedir als concursos públics.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a desplegar totalment, abans del 
juny del 2017, la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya i dels governs locals de Catalunya i d’im-
puls de l’activitat econòmica, sens perjudici del manteniment dels llocs de treball 
existents i de les condicions d’aquests.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2017
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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Moció 88/XI del Parlament de Catalunya, sobre les retribucions 
públiques
302-00099/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 28, 26.01.2017, DSPC-P 51

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de gener de 2017, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les retribucions públiques (tram. 302-00099/11), presentada pel diputat 
David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 48340), pel Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 48474), pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 48496) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 48498).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reduir la taxa d’interinitat del 23% actual a un màxim del 8% del total de 

places dotades pressupostàriament en el termini de divuit mesos, de manera que: 
1r. La taxa d’interinitat sigui la mateixa en tots els àmbits de la funció pública i 

s’evitin les desigualtats que es poden veure actualment. En els àmbits dels mossos 
d’esquadra, els bombers, el personal de presons i els agents rurals no es pot admetre 
cap mena d’interinitat.

2n. Es periodifiqui una oferta pluriennal d’ocupació pública i es presenti en seu 
parlamentària en el termini de dos mesos a comptar de la data d’aprovació d’aques-
ta moció.

b) Presentar-li, en el termini de tres mesos a comptar de la data d’aprovació 
d’aquesta moció, un projecte de llei d’ordenació de les retribucions d’alts càrrecs, 
que: 

1r. Asseguri una correlació adequada entre el nivell de responsabilitat i el de re-
tribució i que garanteixi, en darrer terme, que cap alt càrrec percebrà una retribució 
més alta que la del superior orgànic al qual ret comptes.

2n. Estableixi que tots els alts càrrecs per sota del de conseller tinguin una part 
de la retribució condicionada al compliment dels objectius que els hagin estat fixats 
en el moment de prendre possessió del càrrec.

c) Aprovar un pla de recuperació de drets laborals del personal públic de la Ge-
neralitat de Catalunya que inclogui almenys: 

1r. Garantir els mateixos drets al personal interí o laboral temporal.
2n. Garantir la substitució des del primer dia en llocs d’atenció directa als ciuta-

dans.
3r. Recuperar el cent per cent de la retribució en casos d’incapacitat laboral tem-

poral des del 7 de gener de 2017.
4t. Recuperar el 60% del fons d’acció social durant el 2017, i el total d’aquest 

fons dins l’any 2018.
5è. Retornar als empleats de l’Institut Català de la Salut el dret de disposició de 

30 hores per indisposició sense incapacitat laboral temporal.
6è. Recuperar les hores lectives dels docents: 23 hores a l’educació primària i 18 

hores a la secundària, i la reducció de 2 hores lectives al personal docent més gran 
de cinquanta-cinc anys.

7è. Retirar el pla pilot de nomenament de docents PDI i la definició de perfils de 
llocs de treball específic.

8è. Crear borses de treball amb criteris d’objectivitat i transparència acordats 
amb la Mesa General de la Funció Pública.



BOPC 316
30 de gener de 2017

1.15. Mocions 14

d) Convocar urgentment, abans d’una setmana a comptar de la data d’aprovació 
d’aquesta moció, la Mesa General de la Funció Pública, de manera que els acords 
de recuperació de les plantilles i la qualitat de l’ocupació pública prèvies a la crisi 
quedin signats abans de finalitzar el mes de març de 2017.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2017
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 89/XI del Parlament de Catalunya, sobre els feminismes
302-00101/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 28, 26.01.2017, DSPC-P 51

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de gener de 2017, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els feminismes (tram. 302-00101/11), presentada per la diputada Mireia 
Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot (reg. 48002), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 48476), pel Grup Parlamen-
tari de Junts pel Sí (reg. 48482), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 48489) i 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 48492).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a culminar el desplegament i l’apli-

cació de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i la 
Resolució 186/XI, sobre el desplegament reglamentari de la Llei 17/2015.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a, en el marc de l’Observatori de 
la Igualtat de Gènere: 

a) Incorporar al decret de l’Observatori d’Igualtat de Gènere, actualment en trà-
mit d’aprovació pel Govern, com a funció de l’Observatori, la regulació d’una línia 
estratègica de treball vinculada als principis de l’economia feminista. L’objectiu ha 
d’ésser l’elaboració d’estudis, treballs i estadístiques que, partint del paradigma fe-
minista, reformulin els conceptes, les bases i les estructures patriarcals, i que, per 
tant, reflecteixin les distribucions del temps i el treball de cures i de reproducció so-
cial per al manteniment de les condicions de vida. Conjuntament amb expertes en 
economia feminista, s’hi han d’incorporar propostes d’actuació pública en aquesta 
matèria.

b) Incloure informació anual sobre l’ús del temps en l’estudi sobre la quantifica-
ció econòmica del treball no remunerat a Catalunya, per tal de poder definir políti-
ques públiques que abordin la divisió sexual del treball a les llars.

c) Establir en el decret de l’Observatori de la Igualtat de Gènere, com a funció de 
l’Observatori, l’obligació d’informar sobre el compliment de les obligacions que la 
Llei 17/2015 atribueix al Govern, especialment pel que fa a l’impacte de gènere dels 
pressupostos de la Generalitat.

d) Dotar l’Observatori d’Igualtat de Gènere d’una línia pressupostària pròpia i 
dels recursos tècnics suficients per a garantir que s’impulsaran les funcions aporta-
des per les entitats del Consell Nacional de Dones de Catalunya en el procés partici-
patiu d’elaboració del decret, i també, garantir l’especialització en gènere del perso-
nal tècnic de l’Administració de la Generalitat adscrit a l’Observatori.

3. El Parlament de Catalunya, amb relació als acords adoptats en la Resolució 
306/XI, sobre l’orientació política general del Govern, insta el Govern a: 
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a) Presentar un informe, en el termini de dos mesos, sobre el grau de compliment 
de tots els acords relacionats amb el contingut d’aquesta moció.

b) Organitzar, en el termini de dos mesos, una sessió de treball monogràfica amb 
l’Institut Català de les Dones i una representació dels grups parlamentaris, que po-
den estar assessorats, si ho decideixen, pel Consell Nacional de les Dones de Ca-
talunya i per organitzacions feministes, amb relació al Pla estratègic de polítiques 
d’igualtat de gènere de l’Administració de la Generalitat.

c) Presentar, en el termini de dos mesos, la proposta de campanya institucional 
d’informació sobre salut sexual i reproductiva i la interrupció voluntària de l’emba-
ràs, d’acord amb l’apartat XI.4.2 de la Resolució 306/XI, relatiu als drets sexuals i 
reproductius de les dones.

d) Dur a terme una campanya institucional sobre salut sexual i reproductiva i la 
interrupció voluntària de l’embaràs. L’objectiu d’aquesta campanya, treballada amb 
una representació del Grup de Treball de Salut del Consell Nacional de les Dones 
de Catalunya, entitats socials, psicòlegs i professionals sanitaris i educatius que tin-
guin relació directa amb aquest àmbit i amb grups feministes, ha d’ésser informar 
sobre els drets sexuals i reproductius de les dones catalanes i, alhora, sensibilitzar, 
específicament, la població jove, com a població potencialment desinformada sobre 
aquesta qüestió segons els resultats de l’estudi de l’Associació de Planificació Fami-
liar de Catalunya i Balears.

e) Actualitzar, en el termini dos mesos, amb les dades corresponents al 2016, 
l’informe sobre la interrupció voluntària de l’embaràs a Catalunya elaborat pel De-
partament de Salut.

f) Presentar, en el termini dos mesos, el detall de tots els casos en què s’ha de-
manat el consentiment dels dos progenitors de la menor quan s’ha produït la inter-
rupció de l’embaràs.

g) Modificar la instrucció interna de l’Institut Català de la Salut que demana el 
consentiment dels dos progenitors per a la interrupció de l’embaràs de la menor.

h) Presentar, en el termini dos mesos, la proposta de campanya institucional con-
tra les violències masclistes, d’acord amb l’apartat XI.4.3 de la Resolució 306/XI, re-
latiu a la lluita contra la violència de gènere.

i) Dur a terme una campanya institucional de sensibilització contra les agres-
sions sexuals i els assetjaments masclistes. L’objectiu d’aquesta campanya, treballa-
da amb una representació del Grup de Treball de Violències Masclistes del Consell 
Nacional de les Dones de Catalunya i entitats i grups feministes, ha d’ésser erradicar 
la violència i l’assetjament en espais públics i de lleure i, alhora, sensibilitzar la po-
blació jove sobre les relacions abusives.

j) Presentar, en el termini dos mesos, la proposta de protocols de resposta institu-
cional a les agressions sexistes i els assetjaments, entesos com a formes de violència 
masclista, en els centres educatius i els espais públics i de lleure.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a, en el marc de la Comissió Naci-
onal per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista, organitzar una 
jornada de treball amb representants de tots els agents que participen en la Xarxa 
d’Atenció i Recuperació Integral per a les Dones en Situació de Violència Masclista 
per a actualitzar les conclusions de l’estudi d’avaluació elaborat el 2015. En aquesta 
jornada també hi han de participar organitzacions feministes, per tal de fer un abor-
datge integral de tot el circuit i reforçar-ne la visió comunitària.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir una coordinació estable 
amb el Govern de les Illes i la Generalitat Valenciana per tal de crear l’Observatori 
de les Violències Masclistes als Països Catalans.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, en el marc del Pla 
d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones aprovat pel Govern, en el termini de 
dos mesos, una proposta de pla de formació transversal per al personal de l’Admi-
nistració pública en matèria d’igualtat de gènere i de violència masclista. Aquesta 
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formació ha d’incloure una perspectiva interseccional i ha de tenir com a objectiu 
la formació en feminismes i l’adequació de la formació específica en funció del lloc 
de treball.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a vetllar perquè els continguts dels 
mitjans de comunicació públics de Catalunya siguin respectuosos amb les dones, 
reflecteixin els valors democràtics d’igualtat i respecte a les dones, no reprodueixin 
comportaments masclistes i no frivolitzin la violència contra les dones, en qualsevol 
forma que pugui prendre aquesta violència.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2017
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme For-

cadell i Lluís

Moció 90/XI del Parlament de Catalunya, sobre el transport públic  
i la mobilitat sostenible
302-00102/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 28, 26.01.2017, DSPC-P 51

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de gener de 2017, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el transport públic i la mobilitat sostenible (tram. 302-00102/11), presen-
tada pel diputat Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 48477), pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans (reg. 48491) i pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya (reg. 48497).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Exigir al Govern de l’Estat, davant els incompliments reiterats de les plani-

ficacions, que transfereixi a la Generalitat de Catalunya les quantitats necessàries 
perquè pugui executar el Pla de Rodalies 2008-2015, de què només s’ha executat el 
13%, i el Pla de millora de fiabilitat, de què dels 306.000.000 € només se n’ha exe-
cutat el 5%. En destaquen les obres següents: 

1r. Desdoblar tota l’R3 fins a Vic.
2n. Desdoblar l’R1 entre Arenys de Mar i Blanes.
3r. Acabar la variant entre Vandellòs i Tarragona, que permetrà millorar el temps 

de viatge i la puntualitat a l’R16.
4t. Fer les inversions compromeses a l’R15, que hi permetran millorar el temps 

de viatge i la puntualitat.
5è. Executar els soterraments de seguretat de les vies a Montcada i Reixac, Sant 

Feliu de Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat.
6è. Adaptar el 100% de les estacions a les persones amb mobilitat reduïda.
7è. Garantir la puntualitat a les xarxes de rodalia i regionals.
8è. Acabar les obres de l’estació de la Sagrera.
b) Exigir al Govern de l’Estat que assumeixi la seva responsabilitat amb el trans-

port públic de proximitat i proporcioni el 2017 els 108.000.000 € necessaris per a 
complementar les aportacions de les administracions catalanes perquè no hi hagi 
dèficit al sistema de transport públic de l’Autoritat del Transport Metropolità, per 
compensar períodes anteriors i per donar finançament a totes les comarques que for-
men part del sistema d’integració tarifària.
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c) Demanar al Govern de l’Estat que no rescati amb diners públics les autopistes 
radials que han entrat en concurs de creditors i que depuri les responsabilitats polí-
tiques que escaiguin.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 91/XI del Parlament de Catalunya, sobre el dret a morir 
dignament
302-00103/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 28, 26.01.2017, DSPC-P 51

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de gener de 2017, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el dret a morir dignament (tram. 302-00103/11), presentada per la 
diputada Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 48478), pel Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí (reg. 48485 i 48513), pel Grup Parlamentari de Ciutadans 
(reg. 48490) i pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 48493).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya, en coherència amb la «Carta de drets i deures de 

la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària», reitera el seu ple suport al 
fet que a Catalunya es faciliti una mort digna a tota persona que, en situació de pa-
timent insuportable, en plena possessió de les seves facultats per a decidir, expressa 
el seu desig de morir i sol·licita ajuda per a fer-ho. En aquest sentit, a fi de conti-
nuar avançant en la garantia del dret a la mort digna i el dret del pacient a decidir, 
el Parlament manifesta la necessitat d’instar el Congrés dels Diputats a modificar la 
legislació actual, i amb aquesta finalitat està tramitant la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés de Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgàni-
ca 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i 
l’ajuda al suïcidi, presentada per diversos grups parlamentaris.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Crear, dins l’any 2017 i en el marc de l’Observatori del Sistema de Salut de 

Catalunya, un observatori de la mort que pugui recollir totes les dades referents a 
informació cabdal, com ara el lloc i les circumstàncies en què moren les persones a 
Catalunya, per a poder extreure’n conclusions i fer propostes de millora sobre l’aju-
da i l’accés a tractaments o serveis per a estendre les garanties del dret a una mort 
digna. A l’hora de fixar quines dades cal recollir per al bon funcionament d’aquest 
observatori, i també els mecanismes per a recollir-les i treballar-hi, cal comptar amb 
l’assessorament d’entitats coneixedores de la matèria, com l’Associació pel Dret a 
Morir Dignament, i amb representants dels pacients i professionals de tots els àm-
bits assistencials implicats.

b) Promoure el document de voluntats anticipades (DVA), com a mínim, per mit-
jà de les actuacions següents: 

1a. La difusió de vídeos i tríptics als centres sanitaris, especialment als centres 
d’atenció primària de tot Catalunya.

2a. La promoció de campanyes als mitjans de comunicació.
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3a. La simplificació del tràmit de registre del DVA, facilitant tant l’assessorament 
en l’elaboració del document com el registre formal dins el sistema sanitari (atenció 
primària i serveis d’atenció a l’usuari d’hospitals o centres sociosanitaris).

4a. La inclusió de la promoció del DVA en els objectius dels contractes del Cat-
Salut amb l’atenció primària, amb la finalitat que tots els pacients –no només els 
que estan en fase terminal d’una malaltia– tinguin la capacitat d’anticipar decisions 
respecte a la seva atenció sanitària.

c) Garantir l’accés universal a les cures pal·liatives, amb equitat territorial, cada 
dia de l’any i les vint-i-quatre hores del dia. En aquest sentit cal: 

1r. Garantir que les cures pal·liatives s’incorporin a la formació i l’actuació de 
tots els equips sanitaris, especialment en el marc del Pla estratègic d’atenció pri-
mària i salut comunitària (PEAPISC), d’atenció primària de salut de tot Catalunya.

2n. Fer, en el termini de quatre mesos, una avaluació de la situació actual i un 
pla d’actuacions, amb calendari d’aplicació. Aquestes actuacions han d’incloure tant 
les mesures com els recursos necessaris de reforç en l’àmbit de l’atenció primària 
de salut, en el dels hospitals i els centres sociosanitaris i en el de l’atenció pal·liativa 
especialitzada de suport per mitjà d’equips multidisciplinaris.

3r. Garantir que l’atenció primària de salut de tot el país estigui dotada i capaci-
tada per a poder atendre les necessitats dels pacients en llur domicili, especialment 
al final de la vida, i que poden comptar, si així es requereix, amb criteris àgils d’ac-
cés, amb el suport especialitzat corresponent, tant d’equips PADES multidisciplina-
ris com del suport i recursos de primària dels serveis socials.

4t. Valorar les adaptacions necessàries dels equips especialitzats en cures pal·lia-
tives –hospitalaris i de PADES– per tal que puguin assumir les necessitats d’atenció 
pediàtrica a tot el territori, tenint en compte, quan calgui, el que aconselli la Comis-
sió Assessora en Malalties Minoritàries.

5è. Fomentar que, per mitjà del Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, en els serveis residencials es posi el DVA a disposició de residents i familiars i 
es fomenti el diàleg actiu amb els residents i llurs familiars.

6è. Establir els mecanismes necessaris per a garantir les millors condicions rela-
tives a l’acompanyament, el confort i la intimitat en les últimes hores de vida de les 
persones que estan ingressades en centres hospitalaris de la xarxa pública i de llurs 
familiars o acompanyants, entre d’altres mesures, posant a disposició una habitació 
individual per als pacients que es trobin en aquesta situació, si no és que coexistei-
xin circumstancies excepcionals que ho impedeixin.

d) Garantir formació de tot el personal sanitari en drets del pacient i formes 
d’atenció a les persones malaltes al final de la vida, amb les mesures següents: 

1a. Elaborar un pla de formació continuada obligatòria sobre l’atenció al final de 
la vida, que doni protagonisme a les voluntats del pacient, per a tot el personal sa-
nitari, de treball social i de psicologia clínica que treballi en l’atenció primària del 
sistema públic de salut o de serveis socials, i per als professionals que es consideri 
adequat dels àmbits hospitalari i sociosanitari.

2a. Reforçar la formació dels professionals sanitaris residents en aspectes de bi-
oètica.

3a. Continuar establint programes de formació en el pregrau i en el postgrau en 
cures pal·liatives.

4a. Sol·licitar al Govern de l’Estat les modificacions pertinents en els plans d’es-
tudis de les carreres de medicina, infermeria, auxiliars d’infermeria, psicologia clí-
nica i treball social, per a incloure la bioètica com a assignatura troncal obligatòria 
al llarg de la carrera, amb un volum de crèdits suficient.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2017
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la revisió del model de finançament 
autonòmic
300-00114/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 28, tinguda el 25.01.2017, DSPC-P 50.

Interpel·lació al Govern sobre la protecció dels treballadors públics
300-00116/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 28, tinguda el 26.01.2017, DSPC-P 51.

Interpel·lació al Govern sobre l’ensenyament trilingüe
300-00117/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 28, tinguda el 25.01.2017, DSPC-P 50.

Interpel·lació al Govern sobre la infància en risc
300-00118/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 28, tinguda el 26.01.2017, DSPC-P 51.

Interpel·lació al Govern sobre la dignificació de l’atenció a la infància
300-00119/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 28, tinguda el 26.01.2017, DSPC-P 51.

Interpel·lació al Govern sobre els equipaments penitenciaris  
a Barcelona
300-00120/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 28, tinguda el 25.01.2017, DSPC-P 50.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació, per a garantir la laïcitat
202-00003/11

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 28, tinguda el 25.01.2017, DSPC-P 50.

APROVACIÓ DE LES ESMENES A LA TOTALITAT DE DEVOLUCIÓ

El Ple del Parlament, en la sessió 28, tinguda el 25.01.2017, DSPC-P 50, ha aprovat 
les esmenes a la totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legislativa resta 
rebutjada. 

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les relacions 
entre els governs de Catalunya i Espanya
302-00097/11

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 28, tinguda el 26.01.2017, DSPC-P 51.

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

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 28, tinguda el 26.01.2017, DSPC-P 51.
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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 fusió dels col·legis oficials d’enginyers tècnics 
agrícoles i pèrits agrícoles de Catalunya i d’enginyers tècnics 
forestals de Catalunya en el Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles  
i Forestals de Catalunya
200-00021/11

TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Acord: Ple del Parlament, sessió 28, tinguda el 25.01.2017, DSPC-P 50.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de matèria audiovisual
202-00016/11

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 28, tinguda el 25.01.2017, DSPC-P 50.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.03.2016.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 31.01.2017 al 06.02.2017).
Finiment del termini: 07.02.2017; 12:00 h.

Proposició de llei de modificació de la legislació de Catalunya  
en matèria audiovisual
202-00026/11

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 28, tinguda el 25.01.2017, DSPC-P 50.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 24.05.2016.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 31.01.2017 al 06.02.2017).
Finiment del termini: 07.02.2017; 12:00 h.
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Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008,  
del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
202-00038/11

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 28, tinguda el 25.01.2017, DSPC-P 50.

RETIRADA DE L’ESMENA A LA TOTALITAT PRESENTADA PEL GP JS 

Retirada oral en la sessió 28 del Ple del Parlament, tinguda el 25.01.2017, DSPC-P 50.

REBUIG DE L’ESMENA A LA TOTALITAT PRESENTADA PEL GP PPC; 

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 28, tinguda el 25.01.2017, DSPC-P 50.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.09.2016.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 31.01.2017 al 06.02.2017).
Finiment del termini: 07.02.2017; 12:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la Taula Nacional de la Infància  
de Catalunya
250-00676/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 44072; 46573 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 26.01.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 44072)

Esmena 1
GP Socialista (1)
De modificació del punt 1

1. Publicar a la plana web del Departament de Treball, Benestar Social i Famí-
lies, a l’espai ja existent de la Taula Nacional d’Infància a Catalunya, les actes de 
les reunions que s’hagin dut a terme.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46573)

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

2. Obrir la participació al Ple de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya a 
entitats més representatives de la societat civil que es dediquin a la infància i l’ado-
lescència en tots els seus àmbit i oferir la participació a tots els partits polítics repre-
sentats al Parlament de Catalunya.
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Proposta de resolució sobre l’aplicació del Protocol per al maneig  
del trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat o sense
250-00698/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 46580 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 26.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46580)

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

2. Implantar a tot Catalunya el Protocol per al maneig del Trastorn per Dèficit 
d’Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDAH) infanto-juvenil en el sistema sanitari 
català, del Departament de Salut (Grup de treball sobre el TDAH del Pla Director de 
Salut Mental i Addiccions, publicat el maig de 2015), en base a les conclusions de 
les experiències pilot que s’estan duent a terme conjuntament amb el Departament 
d’Ensenyament i que estaran disponibles a partir de setembre de 2017, així com de 
l’actualització de l’evidència científica disponible.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
D’addició d’un nou punt

3. Dur a terme una avaluació territorial de l’atenció als infants i adolescents amb 
TDAH i les seves famílies, que incorpori necessàriament indicadors d’accessibilitat, 
de qualitat assistencial i de satisfacció dels usuaris.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48190 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 26.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 48190)

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

1. Crear una xarxa d’unitats de cures pediàtriques pal·liatives, si així ho determi-
na el resultat del grup de treball del Pla de Salut de Catalunya 2016-2020.

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

2. Millorar els mecanismes de coordinació entre la xarxa d’unitats de cures pe-
diàtriques pal·liatives i la resta de recursos sanitaris.
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Proposta de resolució sobre l’obtenció de dades que permetin 
analitzar la situació social d’infants i joves
250-00717/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48196 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 26.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 48196)

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

1. Elaborar un sistema d’indicadors, complet i consensuat, a Catalunya que per-
meti avaluar les polítiques d’infància.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
D’addició

3. Crear un índex de Desenvolupament Infantil per a Catalunya, un cop s’hagin 
elaborat els diferents indicadors que permetin avaluar les polítiques d’infància.

Proposta de resolució sobre el seguiment del Pacte per a la infància 
a Catalunya
250-00743/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48197 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 26.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 48197)

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

4. Continuar desplegant la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les opor-
tunitats en la infància i l’adolescència, establint un calendari i donant una partida 
pressupostària concreta i suficient per al seu desenvolupament.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De supressió

5. Elaborar un informe sobre la situació de a infància a Catalunya, seguint els 
criteris del Comitè dels drets de l’Infant. L’informe s’haurà de presentar anualment 
tant al Parlament com a la Comissió de Seguiment del Pacte per la Infància.
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Proposta de resolució sobre el trastorn específic del llenguatge
250-00744/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48189 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 26.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 48189)

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

3. a) Instar l’estat espanyol a revisar les taules de valoració de la discapacitat es-
tablertes per la normativa actual, ja que ara els infants afectats amb TEL, si no tenen 
comorbiditat, no aconsegueixen el reconeixement de la discapacitat mínima (33%) 
per obtenir el certificat.

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

3. b) Instar l’estat espanyol a modificar les disposicions internes actuals per tal 
que el TEL tingui una casella pròpia, així com els altres tipus de trastorn.

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

3. c) Simplificar el procés per aconseguir un grau de discapacitat i sense cost a 
càrrec de les famílies, ja que actualment s’obté diagnòstic, necessari per a l’obtenció 
del grau, a través de professionals a l’àmbit privat.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De supressió

7. c) Donar compliment al punt número 109, sobre Atenció a la infància, la jo-
ventut, la gent gran i les persones amb dependència, de la Resolució 306/XI del 
Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del Govern, que insta el 
Govern a posar en marxa un estudi per a la implantació del projecte KiVa a les es-
coles catalanes.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí (5)
De modificació

7. d) Confeccionar una Guia l’atenció escolar dels alumnes amb TEL que, entre 
d’altres, orienti els docents en aspectes com l’ús d’una metodologia multisensori-
al, inclogui la realització d’avaluacions que tinguin en compte les limitacions dels 
alumnes, contemplin enfortir el suport visual o l’exempció d’examinar-se d’una llen-
gua estrangera.
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Proposta de resolució sobre l’accessibilitat al servei de trens  
de rodalia
250-00747/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48210 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 26.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 48210)

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

1. Exigir al Govern de l’Estat que, en base a les seves competències, Adif i Renfe 
garanteixin que totes les estacions de Rodalies disposin dels elements visuals, audi-
tius i informatius que indiquin l’arribada de trens amb vagó adaptat.

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

2. Exigir al Govern de l’Estat que, Adif i Renfe actualitzin dels panells informa-
tius no electrònics que indiquen els horaris dels trens, per incloure la icona d’acces-
sibilitat en aquells trens que compten amb vagons adaptats, així com en les aplica-
cions mòbils de Rodalies.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 3

3. Fer les gestions oportunes per tal que Renfe Viajeros revisi que tots els ele-
ments visuals, auditius i informatius dels serveis de Rodalies de Catalunya funcionin 
correctament.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 4

4. Encarregar l’anàlisi global d’accessibilitat del sistema de transport impulsat 
pel protocol de col·laboració entre la Secretaria de Mobilitat del Departament de 
Territori i Sostenibilitat i l’ATM.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5

5. Demanar a l’operador del servei de Rodalies de Catalunya la garantia que 
el 100% dels trens adscrits a aquest servei comptin, com a mínim, amb un vagó 
adaptat
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Proposta de resolució sobre l’actualització de la cartera de serveis 
socials per a incloure-hi els tractaments de logopèdia
250-00749/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48199 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 26.01.2017

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 

48199)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir dins del servei d’atenció 
precoç el tractament de logopèdia per a totes les persones afectades, amb la intensi-
tat requerida en cada cas, especialment orientades a infants amb trastorns o amb risc 
de patir-los, així com el tractament psicològic que pugui ser necessari per aquests.

Proposta de resolució sobre el foment de l’ocupabilitat  
de les persones amb discapacitat
250-00751/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48200 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 26.01.2017

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 

48200)

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

1. Adoptar las medidas pertinentes para mejorar el tránsito de los trabajadores 
desde los Centros Especiales de Empleo al empleo ordinario más allá de los en-
claves laborales, es decir, desde un punto de vista de atención individualizada, así 
como asegurar que, una vez integrados en una empresa ordinaria, estos trabajadores 
no se queden descolgados social ni laboralmente en el caso de no conseguir adap-
tarse o rendir lo suficiente en sus nuevos puestos de trabajo, entre otras medidas, 
incentivando traspasos temporales que, tras un periodo razonable de prueba, les per-
mitiría volver a sus antiguos puestos de trabajo en los casos más complejos.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
D’addició

3. Adoptar les mesures pertinents, dins de les competències transferides al Go-
vern, per a millorar la formació de les persones amb discapacitat, promovent ofertes 
de formació oficial des de l’administració més acords amb els avenços empresarials 
i tecnològics actuals.
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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

ACORD

Mesa del Parlament, 24.01.2017

La lletra g de la disposició addicional cinquena de la Llei 19/2014, del 29 de de-
sembre, 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 intro-
dueix 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 ma-
nera 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 me-
sura que pretén garantir que aquesta activitat s’acompleixi en un règim de transpa-
rència i de publicitat i, alhora, permet que els poders públics, en aquest cas el Par-
lament, 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 com-
promès 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 orga-
nitzatius del Registre de grups d’interès del Parlament i els que han de regir l’activi-
tat 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 con-
ducta dels diputats i diputades, per tal que aquests dos instruments de transparència 
actuïn coordinament.

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 ac-
cessible per mitjà del Portal de la Transparència del Parlament.

I.2. Objecte del Registre
1. El Registre de grups d’interès dóna 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 ne-
cessàriament protegides d’acord amb la Llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.
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2. La publicitat del Registre de grups d’interès inclou totes les activitats d’in-
fluència que els grups d’interès acompleixen en l’àmbit parlamentari amb indepen-
dència 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 con-

vidi 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 di-

putats i als grups parlamentaris amb relació a iniciatives legislatives o parlamentà-
ries.

4. Els funcionaris del Parlament tenen l’obligació de donar compte als respon-
sables 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 informa-

ció 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 finali-
tats següents: 

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.

b) La prestació d’un assessorament jurídic o professional vinculat directament a 
la defensa d’interessos o drets afectats per una iniciativa parlamentària.

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 re-
lació amb el Parlament.

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 com-

pliment 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, orga-

nitzacions i altres formes de representació d’interessos col·lectius a què fa referència 
el punt 1 de la norma I.3 quan tinguin com a finalitat promoure o defensar amb vo-
luntat de permanència i continuïtat els seus interessos o els de tercers respecte de les 
iniciatives legislatives i parlamentàries que els afectin.



BOPC 316
30 de gener de 2017

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament 30

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’an-
nex I.

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 audièn-
cies 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, con-
tactes 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.

I.6. Informació sobre aportacions
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).

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’in-

terès 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.

II.2. Gestió del Registre
1. L’òrgan responsable de la gestió del Registre de grups d’interès és la unitat di-

rectiva que designi la Mesa del Parlament. Aquest òrgan ha d’actuar sota la supervi-
sió 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’in-
terès 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 re-
quisits d’inscripció, els supòsits d’exclusió i, en general, sobre qualsevol qüestió re-
lacionada 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 pre-
ventives 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.
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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 per-

sona, 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 podrà habilitar un procediment de declaració 
prèvia amb la finalitat de facilitar les relacions immediates entre els grups d’inte-
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.

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·lec-

tiva organitzada o la mort o incapacitat sobrevinguda si es tracta d’una persona fí-
sica.

c) La modificació sobrevinguda de les condicions necessàries per a ésser consi-
derat 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 prac-

ticar 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 dóna als grups d’interès els drets següents: 
a) Actuar en promoció i defensa dels interessos que representen davant els dipu-

tats, els grups parlamentaris i els funcionaris del Parlament.
b) Accedir a les dependències del Parlament per a acomplir llurs activitats mit-

jançant 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’auto-
rització prèvia de la Mesa.

d) Estar inclosos en les llistes de correu del Parlament per a poder tenir conei-
xement immediat de les tramitacions parlamentàries respecte a les matèries de llur 
interès.

e) Deixar constància expressa de les aportacions i contribucions fetes amb rela-
ció a les tramitacions parlamentàries.

f) Obtenir un distintiu o segell de qualitat en transparència expedit pel Parla-
ment.

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.
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III.2. Obligacions dels grups d’interès
1. La inscripció dels grups d’interès en el Registre comporta les obligacions se-

güents: 
a) Acceptar que la informació que han de proporcionar al Parlament es faci pú-

blica, 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 cor-

responents, 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 es refereix 
l’apartat III.4 que han de presentar al Registre en el moment de sol·licitar la inscrip-
ció.

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 eco-
nòmiques 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 la seva inscripció 

al 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 te-

lèfon, 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 acti-

vitats incloses en l’àmbit d’aplicació del Registre.
g) L’import i la font dels recursos percebuts del sector públic.
2. La informació de la declaració s’ha de mantenir actualitzada. Els grups d’in-

terès 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 perma-
nentment 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 tal de verificar les da-
des 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 també pot demanar als grups d’in-
terès, 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.
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d) L’estimació de les despeses vinculades a les activitats acomplertes com a grup 
d’interès.

e) Altra documentació.

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 conduc-
ta comú que estableix l’annex II, han de complir-lo i han assumir, si escau, les con-
seqüències 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 inves-
tigació 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 sub-
ministrada 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 re-
queriment, 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 in-
suficient, 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 cau-
telar 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 
Transparència del Parlament ha de posar a l’abast dels ciutadans un formulari de de-
núncia 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 fona-

mentals 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, 



BOPC 316
30 de gener de 2017

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament 34

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 Re-
gistre de grups d’interès i ha de garantir l’audiència de l’interessat, el qual pot pro-
posar 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 prè-
viament 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 obliga-

cions 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.

2. Les infraccions poden ésser lleus, greus o molt greus, en funció de la natura-
lesa 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 pú-

blica o a la imposició d’una multa de 300 a 600 euros, o a les dues sancions con-
juntament.

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 im-
posició 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 Transpa-
rència del Parlament.

IV.6. Òrgan competent per a sancionar
Correspon a la Mesa del Parlament imposar les sancions que estableixen aques-

tes normes, a proposta de l’òrgan encarregat del Registre de grups d’interès.

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 mesu-
res 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 ex-
haurir la via administrativa.

V.2. Sancions
Els grups d’interès poden interposar un recurs davant la Mesa del Parlament con-

tra 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 
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jurisdicció contenciosa administrativa. A aquest efecte, les decisions relatives al Re-
gistre 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 Re-
gistre 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 sindi-

cats o a organitzacions empresarials.
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.

Annex II. Codi de conducta dels grups d’interès
Els grups d’interès inscrits en el Registre de grups d’interès del Parlament de Ca-

talunya 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.
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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 Parla-
ment 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 Parla-
ment o als grups parlamentaris, l’obligació d’aquestes persones de complir les nor-
mes 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 en-
vers 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.

Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del quarantè 
aniversari dels assassinats d’Atocha
401-00017/11

LECTURA EN EL PLE

Sessió 28, 25.01.2017, DSPC-P 50

El 24 de gener de 1977 un grup de pistolers feixistes irrompia en un conegut 
despatx d’advocats laboralistes de Madrid, al número 55 del carrer d’Atocha, i as-
sassinava Luis Javier Benavides Orgaz, Serafín Holgado, Ángel Rodríguez Leal, 
Francisco Javier Sauquillo i Enrique Valdelvira.

Eren els darrers sobresalts sagnants del règim franquista, condemnat per l’impa-
rable desig de canvi i de llibertat que sacsejava tota la societat. Eren part destacada 
d’aquest moviment les lluites del món del treball per a assolir uns drets socials i la-
borals equiparables als que s’havien reconegut en les democràcies del nostre entorn 
europeu.

Avui, quaranta anys després, el Parlament de Catalunya s’inclina davant la me-
mòria dels advocats i treballadors que van morir al despatx d’Atocha i ret homenat-
ge, amb aquest gest, a totes les dones i tots els homes que, en els temps més terribles 
de la dictadura, i també en els anys agitats i no exempts de sofriment de la transició, 
van donar el millor de si mateixos per oferir a les noves generacions un futur de pro-
grés social i llibertats polítiques.
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El Parlament de Catalunya, recuperat en aquell mateix període com a institu-
ció representativa del nostre poble, convida la ciutadania a preservar la memòria 
d’aquells fets i d’aquelles persones. Sense aquest record, difícilment podríem avan-
çar cap a noves fites de justícia social i plenitud democràtica.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2017

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb 
la consellera d’Ensenyament sobre l’assetjament escolar a persones 
LGTBI i el protocol que estableix la Llei 11/2014
354-00118/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CUP-CC (reg. 47198).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Ensenyament, 25.01.2017.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb 
el conseller de Salut sobre la situació de col·lapse als serveis 
d’urgències
354-00121/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CUP-CC (reg. 47685).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Salut, 24.01.2017.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut  
amb el conseller de Salut sobre el procés de desprivatitzacions  
i la necessitat d’incrementar la inversió en el sector públic
354-00124/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Albano Dante Fachin Pozzi, del GP CSP (reg. 48029).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Salut, 24.01.2017.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Observatori 
contra l’Homofòbia davant la Comissió d’Ensenyament perquè informi 
sobre l’assetjament escolar a persones LGTBI i el protocol que 
estableix la Llei 11/2014
356-00471/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 47199).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 25.01.2017.

Sol·licitud de compareixença de Sílvia Giménez-Salinas, advocada 
especialista en dret de família, davant la Comissió de la Infància 
perquè informi sobre el sistema de protecció de menors des  
del punt de vista legal
356-00472/11

SOL·LICITUD

Presentació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP (reg. 47207).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 26.01.2017.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre els fets que van tenir lloc 
a Rubí el 15 de desembre de 2016 arran d’una detenció
356-00476/11

SOL·LICITUD

Presentació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP C’s (reg. 
47701).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 24.01.2017.

Sol·licitud de compareixença del comissari en cap dels Mossos 
d’Esquadra davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els 
fets que van tenir lloc a Rubí el 15 de desembre de 2016 arran  
d’una detenció
356-00477/11

SOL·LICITUD

Presentació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP C’s (reg. 
47701).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 24.01.2017.
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Sol·licitud de compareixença de Roger Loppacher, president del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
perquè presenti el Llibre blanc de l’audiovisual
356-00480/11

SOL·LICITUD

Presentació: David Pérez Ibáñez, del GP SOC (reg. 48352).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 24.01.2017.
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