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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.03. Decrets llei

Resolució 527/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret 
llei 1/2017, del 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de 
grups d’interès de Catalunya
203-00008/11

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 31, 08.03.2017, DSPC-P 56

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 8 de març de 2017, ha debatut 
el Decret llei 1/2017, del 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups 
d’interès de Catalunya (tram. 203-00008/11), i ha aprovat la resolució següent, que, 
d’acord amb el que estableix l’article 155.6 del Reglament, ha d’ésser publicada en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 155.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 1/2017, del 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d’in-
terès de Catalunya.

Palau del Parlament, 8 de març de 2017
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme For-

cadell i Lluís

1.10. Acords i resolucions

Resolució 528/XI del Parlament de Catalunya, per la qual s’acorda  
de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, 
per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a 
favor dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil  
i la Dictadura
270-00002/11

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 31, 08.03.2017, DSPC-P 56

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 8 de març de 2017, ha debatut 
el dictamen de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència sobre la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de de-
sembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor 
dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura (tram. 
270-00002/11).

Finalment, d’acord amb l’article 173.1, 2 i 3 i els concordants del Reglament del 
Parlament, l’article 87.2 de la Constitució espanyola i l’article 61.b de l’Estatut d’au-
tonomia, per unanimitat dels presents ha adoptat la següent
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Resolució

Preàmbul
El 18 de juliol de 1936 començà el cop d’estat militar contra el govern legítim de 

la Segona República espanyola, que derivà ràpidament en una guerra civil. L’esclat 
de la Guerra Civil espanyola (1936-1939) va tenir conseqüències de tota mena. Ben 
aviat, aquestes conseqüències es van estendre també al sistema monetari, atès que 
el 12 de novembre de 1936 les autoritats franquistes van emetre un decret llei que, 
en resum, considerava no vàlids els bitllets de sèries i números posats en circulació 
pel Banc d’Espanya després del 18 de juliol de 1936. A més, els bitllets anteriors 
a aquesta data només podien circular si havien estat estampillats per les autoritats 
franquistes conformement als requisits establerts per la disposició esmentada. Això 
va comportar, a la pràctica, l’establiment d’un sistema monetari al marge del de la 
República espanyola.

Mitjançant una ordre, en data 1 d’abril de 1938, les autoritats franquistes van dic-
tar normes de caràcter general per a canviar el paper moneda posat en circulació pel 
Govern de la República abans del 18 de juliol de 1936 per paper moneda de circula-
ció vàlida a la zona dominada per l’exèrcit franquista, de conformitat amb el decret 
llei del 12 de novembre de 1936, van establir els terminis per a procedir a aquest 
canvi i van adoptar les disposicions pertinents.

Posteriorment, en data 27 d’agost de 1938, les autoritats franquistes van emetre 
tres decrets relatius als signes fiduciaris. En el primer d’aquests decrets, es regula-
va el canvi ordinari dels bitllets en les zones que anaven quedant sota control fran-
quista. S’hi establia el procediment per al canvi del paper moneda posat en circu-
lació abans del 18 de juliol de 1936, i es dictava que es dipositessin en un compte 
especial del Banc d’Espanya, anomenat «Bitllets de canvi desestimat», els correspo-
nents a les peticions que els tribunals ordinaris de canvi haguessin decidit denegar 
definitivament.

En el segon d’aquests decrets s’establien procediments extraordinaris (articles 
3 i 5) per als diversos supòsits que s’hi tractaven (articles 2 i 4), i es designava un 
tribunal extraordinari de canvi que havia de resoldre sobre les sol·licituds. Les que 
fossin denegades, tractant-se de bitllets posats en circulació abans del 18 de juliol de 
1936, engruixirien el compte anomenat «Bitllets de canvi desestimat», mentre que si 
es tractava de bitllets posteriors a aquesta data i emesos per les autoritats republica-
nes es dipositarien en un «Fons de paper moneda posat en circulació per l’enemic».

Mitjançant el tercer decret es confiscaven, contra rebut, els signes fiduciaris re-
publicans posteriors al 18 de juliol de 1936, inclòs el paper moneda, i es constituïa 
dins el Banc d’Espanya sota domini de les autoritats franquistes, amb aquests títols, 
l’esmentat «Fons de paper moneda posat en circulació per l’enemic», a més de con-
siderar delicte de contraban la possessió d’aquests signes fiduciaris.

Cal assenyalar que en aquests rebuts, com establia el mateix decret, s’hi havia 
de fer constar l’autoritat o l’establiment receptor, el nom i el domicili de la perso-
na interessada, la quantitat nominal lliurada, la classe de paper moneda, la data i la 
signatura del receptor.

Atès que, per a canviar els bitllets anteriors al 18 de juliol de 1936, a molts ciuta-
dans els hauria calgut l’aval de persones de renom i afectes al nou règim dictatorial, 
segons les disposicions del segon dels decrets esmentats, condició que, en les cir-
cumstàncies d’un país en plena guerra civil, o en la immediata postguerra, era im-
possible que molts ciutadans poguessin complir, resulta clar que n’hi va haver molts 
que es van veure forçats a lliurar els estalvis respectius simplement a canvi d’un re-
but, ja que no podien optar al canvi dels bitllets.

La confiscació d’aquests, i dels signes fiduciaris i bitllets republicans posteriors 
al 18 de juliol de 1936, tenia un doble objectiu: l’obtenció de recursos per a un règim 
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en greu situació de crisi arran de la guerra i l’aplicació d’una mesura més de repres-
sió contra els vençuts en la confrontació civil.

Així com, mitjançant la Llei de l’Estat 4/1986, del 8 de gener, de cessió de béns 
del patrimoni sindical acumulat, o mitjançant la Llei de l’Estat 43/1998, del 15 de 
desembre, de restitució o compensació als partits polítics de béns i drets confiscats 
en aplicació de la normativa sobre responsabilitats polítiques del període 1936-1939, 
les organitzacions sindicals i els partits afectats per la repressió franquista van és-
ser rescabalats de les confiscacions efectuades pel règim, i així com s’han establert 
mecanismes per a atorgar pensions o indemnitzacions, o compensacions de diferent 
tipus, a diversos col·lectius afectats per tota mena de formes de repressió del règim 
franquista, la democràcia actual no ha operat un rescabalament equiparable dels 
drets dels particulars afectats per la confiscació dels estalvis respectius.

La Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’am-
plien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència 
durant la Guerra Civil i la Dictadura, no va incorporar disposicions que podrien ha-
ver resolt aquesta situació.

Article 1. Addició d’un article a la Llei de l’Estat 52/2007
S’afegeix un article, el 4 bis, a la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, 

per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui 
van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura, amb el text 
següent: 

«Article 4 bis. Paper moneda i altres signes fiduciaris confiscats pel règim fran-
quista

»Es reconeix el dret de rescabalament als particulars afectats per la confiscació 
de paper moneda o altres signes fiduciaris dipositats per les autoritats franquistes 
al compte “Bitllets de canvi desestimat” o al “Fons de paper moneda posat en cir-
culació per l’enemic”, als quals van donar lloc els decrets del 27 d’agost de 1938, o 
als drethavents, en els termes que s’estableixin per reglament, que en tot cas han de 
concretar la documentació que cal aportar per a obtenir el rescabalament, el termini 
dins del qual aquesta és admesa, el procediment de reconeixement i la resta de ter-
minis d’aquest, la forma i el mètode de càlcul del rescabalament, i tot altre requisit 
necessari per a l’exercici efectiu del dret reconegut.»

Article 2. Addició d’una disposició addicional a la Llei de l’Estat 52/2007
S’afegeix una disposició addicional, la novena, a la Llei de l’Estat 52/2007, del 

26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a 
favor dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura, 
amb el text següent: 

«Disposició addicional novena. Confiscacions durant la Guerra Civil emparades 
en disposicions de la República

»1. El Govern de l’Estat, en col·laboració amb el Govern de la Generalitat de 
Catalunya, ha d’estudiar i habilitar mesures per a rescabalar dels béns dipositats a 
les caixes de lloguer de bancs i caixes d’estalvis que van ésser confiscats durant la 
Guerra Civil emparant-se en disposicions del Govern de la República i del Govern 
de la Generalitat.

»2. El rescabalament només afecta les confiscacions que es van fer de manera 
il·legal.»

Palau del Parlament, 8 de març de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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Resolució 529/XI del Parlament de Catalunya, de creació de la 
Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
252-00004/11

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 31, 08.03.2017, DSPC-P 56

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de març de 2017, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre l’Operació 
Catalunya (tram. 252-00004/10), presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí.

Finalment, d’acord amb l’article 66 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya crea la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Ca-

talunya (CIOC).

Palau del Parlament, 8 de març de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

1.15. Mocions

Moció 100/XI del Parlament de Catalunya, de suport i reconeixement 
de la tasca dels cossos i forces de seguretat pública
302-00117/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 31, 09.03.2017, DSPC-P 57

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de març de 2017, d’acord amb l’ar-
ticle 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de seguretat (tram. 302-00117/11), presentada pel diputat 
Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent (reg. 53107), pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot 
(reg. 53214) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 53222).

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

Moció
El Parlament de Catalunya, coneixedor de la importància de les polítiques de se-

guretat pública i de la gran tasca que fan els membres dels Mossos d’Esquadra, la 
Guàrdia Civil, la Policia Nacional, les policies locals, la Guàrdia Urbana, la Policia 
Portuària, els Agents de Duanes, els Agents Rurals i els funcionaris d’Execució Pe-
nal, mostra el seu suport i reconeixement a llur professionalitat en el compliment del 
deure de vetllar pels drets i les llibertats dels catalans.

Palau del Parlament, 9 de març de 2017
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

 Correcció d'errades de publicació
– La Resolució 529/XI del Parlament de Catalunya, de creació de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya (252-00004/11), publicada a la pàgina 10, ha estat modificada en el BOPC 462, a la pàgina 7.
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Moció 101/XI del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament de 
la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia
302-00118/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 31, 09.03.2017, DSPC-P 57

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de març de 2017, d’acord amb l’ar-
ticle 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el desplegament de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i 
la transfòbia (tram. 302-00118/11), presentada per la diputada Marta Moreta Rovira, 
del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 53158), pel Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 53167), pel Grup Parlamentari de Ciutadans 
(reg. 53207) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 53221).

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: 
a) Continuar desplegant la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, 

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

b) Presentar-li, en el termini de tres mesos, el decret del Consell Nacional de 
Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals.

c) Presentar-li, en el termini de tres mesos, el protocol específic d’actuació que 
faci real el deure d’intervenció de l’Administració.

d) Presentar-li, en el termini d’un mes, el protocol per a prevenir i abordar l’as-
setjament escolar a persones LGBTI.

e) Presentar-li, en el termini d’un any, un informe de la comissió interdeparta-
mental sobre l’impacte social de la Llei 11/2014, i fer pública l’avaluació de les po-
lítiques públiques desenvolupades per la Generalitat.

f) Obrir expedient sancionador a tothom que ofereixi material escolar amb con-
tinguts homòfobs.

g) Actuar d’ofici, obrint expedients sancionadors sempre que hi hagi indicis de 
vulneració de la Llei 11/2014, i informar-ne anualment el Parlament.

h) Donar compliment íntegre a la Moció 1/XI del Parlament, sobre la transfòbia 
i les mesures contra l’assetjament i la-discriminació per raó de gènere, aprovada el 
17 de febrer de 2016, atès que el Govern no ha complert els compromisos adquirits 
ni el mandat parlamentari que es desprèn d’aquesta moció.

i) Treballar amb la comunitat educativa per a incloure en tot el currículum esco-
lar la prevenció en matèria d’igualtat i no-discriminació, garantint la generalització 
de la Xarxa d’Escoles i Instituts per la Igualtat i la No-discriminació, que assegura 
el treball integral amb els alumnes, els professors i les famílies.

j) Presentar-li el decret del reglament sancionador en el termini de tres mesos.
k) Dotar de finançament i contingut clar els contractes programa amb els ens lo-

cals en la fitxa relativa al desplegament de la Llei 11/2014.
l) Desenvolupar efectivament el Servei d’Atenció Integral, amb els mitjans ne-

cessaris i personal especialitzat, per a garantir l’atenció a la víctima de manera con-
tinuada i a tot el territori, establint els convenis de col·laboració pertinents amb les 
entitats que ofereixen suport a les víctimes.
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2. El Parlament de Catalunya condemna la campanya de l’entitat ultracatòlica 
Hazte Oír amb missatges transfòbics i es compromet a condemnar explícitament els 
actes que es puguin fer en el futur contra persones LGBTI.

Palau del Parlament, 9 de març de 2017
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme For-

cadell i Lluís

Moció 102/XI del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques 
d’acollida a Catalunya
302-00121/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 31, 09.03.2017, DSPC-P 57

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de març de 2017, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques d’acollida a Catalunya (tram. 302-00121/11), presentada 
pel diputat Josep Lluís Franco Rabell, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 53208) i 
pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 53219).

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: 
a) Continuar donant compliment a la Resolució 306/XI del Parlament de Catalu-

nya, sobre l’orientació política general del Govern, concretament a apartat IX, sobre 
«Política integral d’acollida», i l’apartat XI.2, pel que fa a garantir la protecció efec-
tiva dels menors refugiats no acompanyats.

b) Presentar-li un estat de situació al més complert possible de la realitat del re-
fugi a Catalunya, en un termini de tres mesos, que inclogui les dades de què dispo-
sen les institucions catalanes, les que facilitin les entitats i les que es requereixin a 
l’Estat. L’objectiu d’aquest estat de situació –elaborat amb dades entre les quals es 
consideren especialment necessàries les nacionalitats d’origen, les configuracions 
familiars, el nombre de menors i la presència de col·lectius d’especial vulnerabili-
tat– és avaluar la suficiència dels recursos disponibles, els necessaris i la preparació 
adequada de l’acollida de noves persones refugiades.

c) Continuar desplegant el Pla de protecció internacional de Catalunya, aprovat 
l’any 2014, en el marc del Pla de ciutadania i migracions 2017-2020, pendent d’apro-
vació, com a referent del conjunt de programes i actuacions en matèria de refugi a 
Catalunya.

d) Desplegar un programa català de refugi que coordini actuacions del Govern, 
dels ens locals, de les entitats, de la ciutadania i de les persones refugiades matei-
xes, per a l’acollida i la integració. En el marc del Pla de protecció internacional, el 
programa s’ha de coordinar amb el conjunt de serveis públics clau a fi de garantir 
l’atenció adequada a les persones refugiades, tenint en compte que la valuosa con-
tribució de les actuacions basades en el voluntariat requereix formació específica i 
articulació amb el conjunt de dispositius assistencials professionalitzats: sanitaris, 
educatius, de suport jurídic, de formació i d’inserció social, entre altres.

e) Establir una provisió pressupostària suficient amb la finalitat de sostenir espe-
cíficament les polítiques i els dispositius d’acollida, i reclamar a l’Estat la transfe-
rència a la Generalitat dels fons europeus que rep per a l’acollida i la integració de 
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les persones refugiades i immigrades, i també la transferència dels fons propis que 
actualment inverteix en aquesta matèria.

f) Denunciar davant l’Estat i les institucions europees la inexistència d’aporta-
cions econòmiques –no n’hi ha cap, ni de l’Estat, ni de l’Estat provinents de les ins-
titucions europees, ni directament de la Unió Europea– en concepte de polítiques 
d’acollida i integració de les persones refugiades quan és la Generalitat qui en té la 
competència i, alhora, qui finança l’atenció educativa, sanitària, social i d’activació 
laboral d’aquestes persones.

g) Mantenir l’esforç de coordinació i cooperació amb el Govern de l’Estat amb 
l’objectiu de garantir una política més efectiva d’acollida als refugiats, i també de 
l’accés als fons de la Unió Europea destinats a l’acollida i la integració de les perso-
nes refugiades, ateses les competències recollides en els articles 138 i 166 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya, atès el que estableix la Llei 10/2010, d’acollida de les 
persones immigrades i de les retornades a Catalunya, i atès el que onze sentències 
del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, del Tribunal Suprem i àdhuc del Tribu-
nal Constitucional han resolt en decidir en diverses ocasions a favor de la competèn-
cia de la Generalitat en aquesta matèria.

h) Intensificar els esforços per a facilitar els informes d’inserció i tots els ele-
ments que puguin agilitar la tramitació de la situació administrativa, bé siguin les 
renovacions de permisos de residència o les reagrupacions familiars. En aquest sen-
tit, és especialment necessari difondre la utilitat dels informes d’integració per a les 
persones amb permís de residència temporal que es trobin en situació d’atur per tal 
que puguin renovar aquests permisos i no caiguin en una situació d’irregularitat so-
brevinguda.

2. El Parlament de Catalunya considera que el deure democràtic vers les perso-
nes refugiades ha d’anar molt més enllà de la solidaritat i l’acollida, i ha de mirar 
d’incidir tant com sigui possible en les causes –conflictes bèl·lics, situacions d’es-
poli i de violació dels drets humans– que empenyen tantes persones a expatriar-se 
i cercar asil per poder sobreviure. En aquest sentit, apel·la a la responsabilitat cor-
porativa de les empreses de Catalunya que operen a l’estranger perquè tinguin un 
comportament ètic en matèria de comerç, inversions o participació en projectes que 
comportin connivència amb règims o amb forces armades que terroritzen les pobla-
cions d’aquests països i insta el Govern a establir un model de clàusula ètica empre-
sarial per a incloure en els contractes de la Generalitat i del seu sector públic, que 
sigui d’obligat compliment per a les empreses de Catalunya que operen a l’estranger, 
d’acord amb la qual les empreses es comprometen a respectar els drets humans.

Palau del Parlament, 9 de març de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 103/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’actuació del Govern 
davant les sol·licituds d’informació i de documentació dels diputats
302-00119/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 31, 09.03.2017, DSPC-P 57

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de març de 2017, d’acord amb l’ar-
ticle 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el balanç d’un any de govern (tram. 302-00119/11), presentada pel diputat Car-
los Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 53204), pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí 
(reg. 53215) i pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 53223).
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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) Posar sempre a disposició dels diputats tota la documentació que aquests li 

sol·licitin i lliurar respostes concretes a preguntes concretes. En conseqüència, el 
Govern no pot considerar com a resposta vàlida a una pregunta escrita o a una sol·li-
citud de documentació la remissió a una llei o a un portal d’Internet.

b) Complir escrupolosament els terminis establerts per llei i per reglament amb 
relació a les sol·licituds d’informació i de documentació que li facin els diputats.

Palau del Parlament, 9 de març de 2017
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 104/XI del Parlament de Catalunya, sobre les actuacions del 
Govern a la província de Lleida
302-00120/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 31, 09.03.2017, DSPC-P 57

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de març de 20917, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les seves actuacions a la província de Lleida (tram. 302-00120/11), pre-
sentada pel diputat Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 53205), pel Grup Par-
lamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 53217) i pel Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí (reg. 53224).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu compromís en la necessitat que 

qualsevol planificació o actuació del Canal Segarra-Garrigues compleixi estricta-
ment la Directiva marc de l’aigua i, amb relació a l’àmbit agrari insta el Govern a: 

a) Avaluar el Pla de regadius vigent com a eina de planificació de totes les políti-
ques que afecten els regadius de Catalunya, i concretament els de Lleida, amb calen-
dari d’inversions i definició d’actuacions prioritàries d’implantació de nous regadius 
i de modernització dels existents amb criteris d’eficàcia i eficiència en l’ús de l’aigua.

b) Donar compliment a la Resolució 276/XI amb relació al desplegament de la 
xarxa secundària del sistema Segarra-Garrigues, per tal de facilitar als productors 
interessats la transformació de llurs finques a regadiu.

c) Determinar un calendari detallat i real d’execució i finalització de la modernit-
zació de la zona regable dels canals d’Urgell, i també la disponibilitat pressupostària 
per a sufragar-la conjuntament, l’Administració i els regants, un projecte imprescin-
dible per a millorar l’eficiència agronòmica i mediambiental de l’ús dels recursos 
hídrics al territori.

d) Impulsar el projecte Odisseu per a millorar la qualitat de vida de la gent gran 
a les zones rurals, que inclogui la promoció de serveis públics i assistencials alhora 
que es frenen l’èxode juvenil i la fuga de talents, mitjançant una oferta formativa 
completa i l’elaboració de plans d’ocupació, tant per al primer sector, com en les 
noves tecnologies, l’energia verda, el turisme sostenible i els serveis a les persones.



BOPC 355
13 de març de 2017

1.15. Mocions 15 

e) Reconèixer l’esforç que fa el sector primari en la conservació dels recursos 
naturals i en l’ocupació equilibrada del territori, activant polítiques de revalorització 
i dignificació del món rural en tots els seus vessants, tant productius, –com l’agri-
cultura, la ramaderia o el bosc–, com socials –com l’esport, el turisme i el medi 
ambient.

f) Establir mesures per a contribuir a garantir la justícia i l’equitat en el comerç 
i la distribució dels productes agraris i revertir la tendència descendent de la renda 
agrària.

g) Incrementar pressupostàriament l’atenció al món rural, amb l’aplicació de les 
mesures següents: 

1a. Recuperar progressivament en els propers anys la proporció del pressu-
post general de la Generalitat que es destina a polítiques agràries del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

2a. Impulsar totes les línies del Programa de desenvolupament rural, com a eina 
fonamental per a dinamitzar i diversificar l’economia del territori amb l’objectiu de 
mantenir-hi i fomentar-hi activitats fixant-hi els habitants, i contribuint a l’equilibri 
territorial i social del país.

3a. Valorar, a més de les polítiques agràries, les inversions dirigides a millorar la 
qualitat de vida al món rural com les infraestructures viàries, el transport i els ser-
veis educatius, sanitaris i socials, entre altres.

h) Fer una renovació dels accessos i les carreteres secundàries que, segons estu-
dis previs, tinguin mancances de manteniment o problemes de seguretat viària per a 
millorar la mobilitat i l’accessibilitat a les zones rurals, i executar un pla de millora 
de camins rurals que tingui en compte els requeriments ambientals i les figures de 
conservació del territori.

i) Fomentar iniciatives per a millorar l’accés de xarxes d’alta capacitat a les zo-
nes rurals com un mitjà estratègic per a fomentar el desenvolupament dels diferents 
sectors locals.

j) Donar compliment a la Resolució 276/XI, sobre el canal Segarra-Garrigues, 
adaptant el percentatge mínim d’adhesió necessari per al desenvolupament del rega-
diu a les diferents derivacions de reg dins dels sectors, per a poder desenvolupar les 
zones que dins d’aquests superin el 60% d’adhesió, i finalitzar les obres del sector 6 
i iniciar la promoció per a l’adhesió dels regants del sector 7, prèvia a la redacció del 
projecte d’execució de les obres.

k) Impulsar l’aprofitament forestal i la indústria de la fusta, en el marc del Pla 
general de política forestal de Catalunya 2013-2022, i les diverses activitats econò-
miques que se’n deriven, per a respondre a la falta de manteniment dels boscos i a 
les dificultats per a generar ocupació a les zones amb més massa forestal.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’àmbit social, insta el Govern a: 
a) Augmentar l’oferta de places públiques de residències per a gent gran i perso-

nes en situació de dependència o amb discapacitat, seguint la programació territorial 
dels serveis socials especialitzats 2015-2018.

b) Impulsar la construcció a la demarcació de Lleida d’habitatges tutelats per a 
gent gran i persones en situació de dependència o amb discapacitat, atenent la pro-
gramació territorial de serveis socials especialitzats 2015-2018.

c) Oferir una alternativa digna a les persones que estan en llista d’espera, donant 
compliment a la Moció 48/XI, sobre mesures i polítiques a emprendre davant la si-
tuació d’emergència social, que estableix que la situació de les llistes d’espera no pot 
comportar en cap cas la denegació de serveis als ciutadans sol·licitants.

d) Aplicar la programació territorial dels serveis socials especialitzats 2015-2018 
a la província de Lleida, a fi de continuar reduint els termini d’espera per a accedir 
als serveis d’atenció a la dependència. Aquest pla ha de detectar les necessitats es-
pecífiques del territori i programar territorialment els recursos d’atenció social es-
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pecialitzada i domiciliària, determinant zones d’actuació preferent amb l’objectiu de 
millorar l’equilibri territorial en la distribució dels recursos.

e) Actualitzar i adaptar la Cartera de serveis socials establerta per la Llei 12/2007, 
de serveis socials, a les noves realitats i necessitats socials de Lleida.

f) Augmentar la dotació pressupostària per a cobrir la necessitat d’habitatge de 
les persones i famílies que, a Lleida, no puguin satisfer el pagament del lloguer o la 
hipoteca, en coordinació amb els diferents nivells de l’Administració pública a Ca-
talunya amb la finalitat de prevenir i donar solució als desnonaments de l’habitat-
ge habitual. I, per això, cal promoure i facilitar l’accés als procediments de segona 
oportunitat i la dació en pagament existents i alhora donar suport a les iniciatives 
legislatives que procuren la millora d’aquests últims i el règim sancionador a les en-
titats bancàries que han fet i fan males pràctiques i incompleixen el codi de bones 
pràctiques bancàries.

g) Aplicar la programació territorial de serveis socials especialitzats 2015-2018 
fent incidència en la promoció i la inclusió de les persones amb discapacitat resi-
dents al món rural.

h) Garantir la dotació pressupostària per a combatre tots els aspectes relacionats 
amb la violència de gènere a tots els nivells institucionals a les comarques de Lleida 
i del Pirineu-Aran, prioritzant les polítiques de prevenció, que cobreixi l’augment 
de places tant en centres d’acollida, com els necessaris per a fer una correcta aten-
ció integral d’assistència sanitària, terapèutica, psicològica i d’inserció sociolaboral.

3. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’àmbit sanitari, insta el Govern a: 
a) Donar compliment a la Moció 17/XI, sobre el transport sanitari i l’atenció de 

les urgències i emergències mèdiques, amb especial cura pel que fa als punts que 
volen garantir una bona assistència davant les emergències mèdiques.

b) Donar compliment a la Moció 39/XI, sobre la política sanitària, garantint l’ac-
cés a l’atenció odontològica de la població pediàtrica, amb especial atenció en els 
menors en situacions socials i de salut complexes, i garantint també l’equitat territo-
rial i la igualtat d’oportunitats.

c) Donar compliment a la Moció 71/XI, sobre l’atenció primària sanitària, amb 
especial cura en els punts que fan referència a la millora de la capacitat de resolució 
i a la millora laboral.

d) Adaptar les agendes dels professionals perquè tinguin un nombre de visites 
adequat per a poder garantir la qualitat assistencial.

e) Dotar la sanitat de plans especials en els períodes gripals per a evitar que els 
pacients hagin de patir les llargues esperes, els col·lapses sanitaris habituals i la so-
brecàrrega laboral que ocasiona als treballadors.

f) Revisar els circuits d’accessibilitat, no solament presencial, sinó també els te-
lefònics, per tal que els usuaris puguin contactar amb el centre respectiu de manera 
efectiva.

g) Potenciar els programes d’atenció crònica dels pacients, i l’atenció domicilià-
ria i la cura dels pacients assignats a les residències i els centres amb pacients amb 
diversitat funcional.

h) Fer públic, en un document per a presentar davant la Comissió de Salut d’a-
quest Parlament, el pla detallat de les millores plantejades per a Lleida, en què s’in-
clogui un pla per als quiròfans, les unitats de cures intensives, les plantes hospita-
làries tancades i la reposició del material, entre altres. En aquest mateix document 
caldrà presentar els plans funcionals i de personal per als diferents serveis i els plans 
de futur plantejats per a aquests.

i) Fer una declaració pública en què es reprovi qualsevol intent d’incentivar o fo-
mentar les altes hospitalàries forçades.
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j) Fer una declaració pública en què es reprovi qualsevol denegació de visita a 
l’atenció especialitzada demanada per un metge especialista en medicina familiar i 
comunitària.

k) Establir que es netegin els recintes exteriors de l’Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova també els caps de setmana.

l) Donar compliment als acords parlamentaris relatius a la instal·lació de desfibril-
ladors a tot arreu on hi hagi una gran afluència de gent, com ara pavellons esportius, 
auditoris i altres equipaments similars.

m) Presentar un pla per a apropar els fàrmacs al territori, integrant mecanismes 
per a facilitar la dispensació de medicació hospitalària a fi d’evitar desplaçament 
dels familiars i, així mateix, a fi d’integrar les visites especialitzades juntament amb 
les proves per a optimar els viatges de les persones que viuen al territori.

n) Reforçar l’atenció continuada dels centres sanitaris, especialment tenint cura 
dels de Tàrrega i Balaguer i de tots els centres on els professionals han detectat que 
hi ha necessitats.

o) Regular el desplaçament dels metges especialistes entre els hospitals i els am-
bulatoris comarcals per a passar-hi consulta, tenint en compte la necessitat de dispo-
sar de vehicle i els aspectes de l’assegurança davant un potencial accident in itinere.

p) Facilitar l’accés tant a proves diagnòstiques en l’atenció primària de Lleida 
com a la resta d’especialitats, per a augmentar-ne la resolució.

q) Fer difusió i incentivar l’acció assistencial a les zones rurals per a augmentar 
el nombre de professionals que vulguin treballar-hi.

4. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’àmbit educatiu, insta el Govern a: 
a) Donar compliment a la Resolució 192/XI pel que fa a la construcció de l’Ins-

titut de Cappont.
b) Donar compliment a la Resolució 193/XI pel que fa a garantir les línies de P3, 

que són reconegudament insuficients a molts llocs de Lleida.
c) Donar compliment a la Moció 56/XI pel que fa a l’eliminació gradual dels bar-

racons, com ara els existents a l’Escola Pinyana o a l’Institut de Torrefarrera, i tenir 
en compte les reformes i millores de tots els instituts i escoles que ho requereixen.

d) Garantir les places necessàries a les escoles bressol, i les reformes i amplia-
cions que hi calguin.

5. El Parlament de Catalunya, amb relació a les infraestructures, insta el Govern a: 
a) Continuar fent les gestions amb l’Administració general de l’Estat per a donar 

compliment a la Resolució 31/XI, sobre el millorament dels abonaments i els des-
comptes del servei ferroviari Avant.

b) Reclamar al Govern d’Espanya la finalització de les obres de la carretera A-14, 
en el tram entre Lleida i Rosselló, la inauguració de la qual estava anunciada per a 
l’octubre del 2016, però que avui continua sense servei.

c) Continuar millorant l’oferta de la línia de tren de Lleida fins a Cervera, garan-
tint-hi una coordinació horària adequada amb altres mitjans de transport.

d) Iniciar la construcció de la nova terminal d’autobusos de Lleida a l’espai situat 
al costat de l’estació de l’AVE, un cop les administracions fixin el calendari per tal 
que l’Ajuntament de Lleida pugui cedir a la Generalitat de Catalunya els terrenys 
necessaris per a dur a terme les obres de la futura estació d’autobusos de Lleida, 
d’acord amb el projecte constructiu redactat per la Generalitat de Catalunya a aquest 
efecte, i establir que quedin fixades mitjançant el conveni corresponent entre amb-
dues administracions les condicions de participació en el finançament de les obres.

e) Fomentar iniciatives per a millorar l’accés de xarxes d’alta capacitat a la de-
marcació de Lleida.

f) Instar el Govern de l’Estat a elaborar un projecte de millora integral de la car-
retera N-260, eix pirinenc, per tal d’estudiar la possibilitat de millorar-ne el traçat 
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actual, i també l’execució immediata de la millora del manteniment dels trams més 
deteriorats.

g) Bonificar, en el marc de la nova política de peatges que caldrà definir, el peat-
ge de l’autopista AP-2, entre Montblanc i Lleida, i fer les millores necessàries per a 
garantir la seguretat viària i evitar l’alta sinistralitat a les carreteres N-240 i N-230.

6. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’àmbit de la seguretat, insta el Go-
vern a: 

a) Millorar la dotació de mossos d’esquadra a Lleida amb la incorporació de les 
noves promocions previstes pressupostàriament.

b) Millorar el Centre Penitenciari Ponent, incrementant-ne la dotació de personal 
aprofitant el tancament del Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona.

c) Ampliar les plantilles d’altres treballadors, com ara els bombers i altres agents 
de seguretat i servei a la ciutadania, amb la incorporació de les noves promocions 
previstes pressupostàriament.

7. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran, insta 
el Govern a: 

a) Donar compliment a la Resolució 115/XI, sobre el desplegament de la Llei 
35/2010, de l’occità, aranès a Aran.

b) Desplegar en la seva totalitat la Llei 1/2015, del règim especial d’Aran, d’acord 
amb les prioritats que fixa el Consell General d’Aran en el marc de la Comissió bi-
lateral Govern de la Generalitat - Consell General d’Aran.

c) Instar el Govern d’Espanya a accelerar la construcció de la carretera A-14, i 
també el condicionament de la carretera N-230, fins a la boca sud del túnel de Viella 
i de la boca nord del túnel de Viella fins a la frontera francesa.

d) Fomentar iniciatives que permetin millorar les xarxes de comunicacions 
ADSL, la telefonia mòbil i la xarxa Rescat, i també la cobertura de TDT, als muni-
cipis de les zones de muntanya.

e) Impulsar programes específics, necessaris en el món rural, per a joves i dones, 
amb la finalitat d’assegurar la igualtat d’oportunitats.

f) Donar compliment a les resolucions d’aquest Parlament sobre la negociació 
amb el Consell General d’Aran, d’acord amb el que estableix la Llei 1/2015, en el 
termini de tres mesos, la reserva d’una partida econòmica i el calendari correspo-
nent, per a donar resposta a l’increment del nombre actual de places assistencials de 
residències per a la gent gran a Aran.

g) Donar compliment a la Resolució 382/XI, relativa a la simplificació adminis-
trativa i a l’augment de les quanties de les indemnitzacions als ramaders de munta-
nya pels atacs de fauna salvatge.

h) Donar compliment a les resolucions d’aquest Parlament sobre la coordinació 
dels serveis d’emergència arran de les riuades i catàstrofes naturals.

i) Donar suport a la ramaderia de muntanya com a element social, econòmic i 
conservador del territori.

j) Continuar treballant en l’impuls i la millora de la gestió de les estacions d’es-
quí gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

k) Disposar que es proporcioni l’equipament adaptat a la peculiaritat i al clima 
de les zones de muntanya per als mossos d’esquadra, els bombers, el personal sani-
tari i altre personal de suport als ciutadans.

l) Finalitzar la reforma de l’Institut d’Aran, de Viella.
m) Crear un observatori socioeconòmic del Pirineu i Aran, en els propers me-

sos, que reculli dades i estudis demogràfics, econòmics i socials, amb ¡’objectiu de 
disposar d’una base de dades efectiva contra la despoblació actual de les zones de 
muntanya.

n) Donar compliment a les resolucions aprovades per aquest Parlament i impul-
sar la permeabilitat entre les comarques de la Noguera i el Pallars Jussà, amb la 
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redacció o l’actualització, aquest any, dels projectes necessaris per a la millora inte-
gral del coll de Comiols i els seus accessos.

8. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’àmbit de les empreses i la Univer-
sitat de Lleida, insta el Govern a: 

a) Continuar apostant perquè la Universitat de Lleida esdevingui el motor del 
progrés cultural, científic i tècnic a les comarques de ponent de Catalunya i facilitar 
que la seva oferta acadèmica pugui donar resposta a les necessitats reals del territori.

b) Plantejar-se estratègies per als treballadors autònoms que permetin el relleu 
generacional, si escau creant un programa d’ocupació específic en l’àmbit rural que 
permeti fer el relleu generacional per als negocis associats a explotacions agràries 
que, tot i estar en funcionament, hagin de tancar per jubilació del titular o propieta-
ri. Aquest programa estaria especialment destinat a persones més grans de quaran-
ta-cinc anys, la qual cosa comportaria avantatges bidireccionals.

c) Fer efectiva la simplificació administrativa que recull la Llei 16/2015, de sim-
plificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels go-
verns locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, amb especial sensibi-
litat cap a l’espai rural, on la manca de recursos fa més difícil la implantació d’una 
finestreta única, atès que la grandària mitjana dels municipis a Lleida és la menor 
de Catalunya, i que hi ha molta dispersió territorial, per la qual cosa la unificació 
d’aquesta atenció i els serveis associats és prioritària.

d) Crear una taula de treball entre administracions per al desenvolupament d’un 
pla de viabilitat per al parc tecnològic de Lleida que els permeti pagar el deute en 
més anys. Cal que la Generalitat s’impliqui en aquest problema, ja que el tancament 
del parc comportaria la pèrdua de les iniciatives empresarials que s’hi ubiquen.

e) Explorar espais de col·laboració o convenis entre zones limítrofes de Lleida, en 
àmbits com ara l’enològic, el turístic o les iniciatives empresarials innovadores que 
en molts casos necessiten sinergies compartides, o recursos i infraestructures que 
necessiten implementar o explotar conjuntament.

f) Aplicar programes específics de formació dual i contínua a Lleida, procurant 
la proximitat del centre de formació i els centres de producció, o tendir-hi, amb la 
introducció de facilitats en la mobilitat dels estudiants per a corregir la dispersió de 
nuclis de població.

g) Impulsar, des del clúster agroalimentari de Lleida, la recerca en agricultura 
ecològica i ramaderia extensiva com un dels sectors econòmics de més futur i de 
valor afegit.

9. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’àmbit de la cultura, insta el Go-
vern a: 

a) Assignar el finançament suficient per al Museu d’Art Jaume Morera, en com-
pliment de l’acord de destinar-hi un milió d’euros al llarg dels propers anys, com 
recull el conveni impulsat pel Departament de Cultura.

b) Continuar l’impuls previst del Turó de la Seu Vella, inclosos la restauració de 
les muralles i l’estímul del projecte turístic.

c) Explorar i potenciar les relacions transfrontereres entre els pobles del Pirineu i 
de la Franja, amb els veïns de França, Andorra i l’Aragó, compartint serveis públics, 
infraestructures i projectes de promoció econòmica conjunta, en el marc de la nova 
llei de muntanya que elabora el Govern.

d) Elaborar un pla específic de turisme actiu, emmarcat en el Pla estratègic de 
turisme de Catalunya 2013-2016 i en les Directrius nacionals de turisme 2020, per a 
contribuir a la dinamització de les comarques interiors i de muntanya, que inclogui 
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les infraestructures, els productes, la promoció, la coordinació amb les empreses del 
sector i altres aspectes necessaris.

Palau del Parlament, 9 de març de 20917
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 105/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’acció del Govern en 
matèria d’acollida
302-00122/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 31, 09.03.2017, DSPC-P 57

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de març de 2017, d’acord amb l’ar-
ticle 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre una república catalana d’acollida (tram. 302-00122/11), presentada per la 
diputada Gabriela Serra Frediani, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Soci-
alista (reg. 53206), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 53209) i pel Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí (reg. 53220).

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 dur a terme amb relació a les 

persones refugiades a Catalunya, i abans que acabi el juliol del 2017, les mesures 
següents: 

a) Revisar, adequar i reforçar els mecanismes de coordinació estable entre la 
Generalitat, les entitats gestores del programa estatal d’acollida que treballen a Ca-
talunya, la Xarxa de Municipis Acollidors i les entitats locals que ofereixin suport a 
l’acollida per a facilitar la inserció i el desenvolupament de les persones refugiades 
en la seva nova situació de vida, assegurar que reben el tracte correcte i disposen de 
les eines necessàries per a superar les situacions i els traumes patits, incrementar de 
divuit a trenta mesos, amb finançament català, el període d’acollida de les persones 
sol·licitants d’asil que no hagin assolit la seva autonomia plena i reforçar aquestes 
mesures d’acord amb el grau de vulnerabilitat d’aquestes persones.

b) Elaborar un sistema d’indicadors que permeti disposar de les dades qualitati-
ves i quantitatives sobre la població refugiada a Catalunya.

c) Facilitar i exigir el finançament compromès per a reagrupar les famílies en els 
casos en què familiars de les persones refugiades a Catalunya es trobin encara als 
països de trànsit.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme amb relació a les 
persones que cerquen acollida, i abans que acabi el juliol del 2017, les mesures se-
güents: 

a) Dissenyar una política d’acollida pròpia, amb un programa català de refugi pú-
blic que inclogui les actuacions públiques i les que puguin desenvolupar el conjunt 
d’actors socials. Aquest programa haurà de tenir els recursos financers i humans ne-
cessaris per a garantir tant les responsabilitats adquirides com les que es deriven de 
la voluntat i el compromís polític del Govern.

b) Fer els treballs d’estudi que permetin desplegar, dins el primer semestre del 
2007, el Pla nacional d’empresa i drets humans, que haurà d’incloure la creació del 
Centre d’Estudi i d’Avaluació sobre els Impactes de les Empreses Catalanes amb 
Inversions a l’Exterior com a organisme públic autònom, amb participació pública 

Correcció d'errades de publicació
Nota adhesiva
– La Moció 105/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’acció del Govern en matèria d’acollida (302-00122/11), ha estat modificada en el BOPC 358, a la pàgina 13.
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i privada, i un codi ètic de protecció de drets humans. Entre altres funcions, aquest 
ens haurà de tenir la capacitat per a emetre informes i avaluar les queixes i renún-
cies presentades.

c) Instar els municipis a facilitar l’empadronament de totes les persones que hi 
viuen, amb independència de llur situació de regularitat administrativa, per a garan-
tir-los l’accés als serveis públics fonamentals en igualtat de condicions que la resta 
de la ciutadania, i reforçar les mesures per a evitar la irregularitat sobrevinguda i 
fer efectiu l’accés a la regularitat de les persones que l’hagin patit. En especial, cal 
un esforç de difusió de la utilitat dels informes d’integració per a poder renovar els 
permisos de residència temporals en els casos de persones a l’atur.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a sol·licitar al Go-
vern de l’Estat que: 

a) Elabori i aprovi ràpidament el Reglament de la Llei 12/2009, que haurà de 
regular des d’una perspectiva de tutela i garantia màxima dels drets humans els as-
pectes pendents de desenvolupar d’aquesta llei, com per exemple: el procediment 
previst a l’article 38, consistent en la possibilitat de presentar demandes de protecció 
internacional a les representacions diplomàtiques espanyoles a l’exterior, i inclou-
re-hi la figura del visat humanitari; la garantia d’equiparar els drets de les persones 
que tenen reconegut l’estatut de refugiades i les beneficiàries de protecció subsidià-
ria; la regulació des d’una perspectiva de protecció internacional del reagrupament 
familiar; la garantia que totes les víctimes de tràfic d’éssers humans accedeixin als 
mateixos drets bàsics, amb un enfocament adequat, basat en els drets humans, a 
l’hora de combatre aquest tràfic, o la supressió de l’exigència del nexe causal amb 
més d’un motiu de persecució en els casos de persecució per raons de gènere.

b) Elabori i aprovi un projecte de llei que transposi la Directiva 2001/55 del Con-
sell de la Unió Europea per garantir el principis de seguretat jurídica i de reserva 
de llei per a regular aquesta matèria, mantenint els drets reconeguts en el sistema 
espanyol.

c) Executi urgentment, dins els terminis acordats amb la Unió Europea, els com-
promisos de reubicació de les 15.888 persones refugiades procedents de països eu-
ropeus i el reassentament de les 1.449 procedents de Líbia i Jordània.

d) Retiri l’obligatorietat de visat de trànsit per a les persones nacionals de països 
en conflicte, com per exemple Síria.

e) Garanteixi per raons humanitàries l’arribada de persones mitjançant els visats 
de validesa territorial limitada.

f) Garanteixi per raons humanitàries el dret d’asil a totes les persones en trànsit 
a Ceuta i Melilla i llur trasllat a la península.

g) Informi periòdicament del nombre de reubicacions a què s’ha compromès amb 
els acords assolits en el marc de la Unió Europea respecte dels refugiats retinguts als 
camps de Grècia i Itàlia i del nombre que efectivament ha executat.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a exigir al Govern 
de l’Estat que: 

a) Iniciï en el termini més breu possible un procés que condueixi al tancament 
progressiu dels centres d’internament d’estrangers, atès que la Directiva europea 
2008/115/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de desembre, relativa a 
normes i procediments comuns als estats membres per al retorn dels nacionals de 
països tercers en situació irregular, no en prescriu l’existència obligatòria i atès que 
és possible aplicar mesures cautelars alternatives a l’internament, com ara la presen-
tació periòdica davant l’autoritat, el dipòsit de documentació, l’obligació de residir 
en un indret determinat o el règim de llibertat vigilada.

b) Potenciï, amb caràcter transversal i en coordinació amb el sistema judicial, 
el desplegament de les mesures cautelars alternatives a l’internament de les perso-
nes en situació administrativa irregular regulades a l’article 61 de la Llei orgànica 
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4/2000, de l’1 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva 
integració social, en tot cas fins a una resolució ferma de l’expedient administratiu.

c) Desestimi les recomanacions de la iniciativa feta pública el març del 2017 pel 
comissari europeu de Migració, Dimitris Avramopoulos, amb relació a l’expulsió 
massiva de persones en situació administrativa irregular i a la prolongació del temps 
d’internament de les persones en aquesta situació.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dirigir-se a la Comissió Europea per traslladar-li la voluntat massiva de la so-

cietat catalana d’acollir, i en aquest sentit a exigir-li que adopti les mesures adients 
que afavoreixin l’obertura de fronteres per a permetre l’entrada a l’espai Schengen i 
l’arribada a Catalunya de les persones refugiades que ara es troben a les portes dels 
murs que s’han construït.

b) Reclamar a la Comissió Europea que presenti immediatament davant el Tribu-
nal de Justícia de la Unió Europea un recurs d’anul·lació dels acords entre el estats 
membres de la Unió amb Turquia, coneguts com a «Declaració Unió Europea - Tur-
quia», del 18 de març de 2016, amb relació a la situació de les persones que cer-
quen refugi, i reclamar al Govern de l’Estat que actuï igualment i es retiri d’aquests 
acords mitjançant la denúncia pertinent.

Palau del Parlament, 9 de març de 2017
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme For-

cadell i Lluís

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre justícia democràtica i estat autoritari 
de dret
300-00135/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 31, tinguda el 08.03.2017, DSPC-P 56.

Interpel·lació al Govern sobre el plurilingüisme i les llengües oficials
300-00136/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 31, tinguda el 09.03.2017, DSPC-P 57.

Interpel·lació al Govern sobre la seva resposta al problema de 
l’ocupació d’habitatges
300-00137/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 31, tinguda el 09.03.2017, DSPC-P 57.
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Interpel·lació al Govern sobre la regeneració democràtica
300-00138/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 31, tinguda el 09.03.2017, DSPC-P 57.

Interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a la província de 
Girona
300-00139/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 31, tinguda el 09.03.2017, DSPC-P 57.

Interpel·lació al Govern sobre la futura llei de salut i social
300-00140/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 31, tinguda el 09.03.2017, DSPC-P 57.

Interpel·lació al Govern sobre el balanç del primer any des de 
l’aprovació de la Resolució 17/XI, sobre la situació d’emergència 
social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat 
d’una resposta institucional
300-00141/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 31, tinguda el 09.03.2017, DSPC-P 57.
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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 d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
200-00004/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JS; GP Cs; GP PPC (reg. 53045; 53113; 53216).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.03.2017 al 15.03.2017).
Finiment del termini: 16.03.2017; 12:00 h.

Projecte de llei de comerç, serveis i fires
200-00022/11

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 31, tinguda el 08.03.2017, DSPC-P 56.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

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

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies hàbils (del 14.03.2017 al 
16.03.2017).
Finiment del termini: 17.03.2017; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la 
prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les 
persones en situació de dependència
202-00036/11

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 31, tinguda el 08.03.2017, DSPC-P 56.

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

Sessió 31 del Ple del Parlament, tinguda el 08.03.2017, DSPC-P 56.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016.



BOPC 355
13 de març de 2017

3.10.25. Propostes de resolució 25 

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 14.03.2017 al 20.03.2017).
Finiment del termini: 21.03.2017; 12:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els criteris d’admissió dels alumnes als 
centres d’ensenyament sufragats amb fons públics
250-00833/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 52597).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.03.2017 al 17.03.2017).
Finiment del termini: 20.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la supressió del panga dels menús 
d’institucions públiques
250-00834/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 52598).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.03.2017 al 17.03.2017).
Finiment del termini: 20.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’assetjament a dos alumnes de l’Escola 
Gaspar de Portolà, de Balaguer
250-00835/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 52599; 52759).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.03.2017 al 17.03.2017).
Finiment del termini: 20.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’aprovació del programa operatiu de 
justificació dels ajuts per al sector de la fruita i l’hortalissa
250-00836/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 52600; 52760).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.03.2017 al 17.03.2017).
Finiment del termini: 20.03.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’Escola El Despujol, de les Masies de 
Voltregà
250-00837/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 52601).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.03.2017 al 17.03.2017).
Finiment del termini: 20.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les sancions de trànsit als conductors 
de vehicles d’emergència
250-00838/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 52602; 52761).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.03.2017 al 17.03.2017).
Finiment del termini: 20.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre uns fets ocorreguts a Mataró i Balaguer
250-00839/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 52603).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.03.2017 al 17.03.2017).
Finiment del termini: 20.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les actuacions de control de la fauna i 
l’afectació en la seguretat viària
250-00840/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 52604).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.03.2017 al 17.03.2017).
Finiment del termini: 20.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els treballs relacionats amb l’economia 
col·laborativa del Govern de la Generalitat
250-00841/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 52605).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.03.2017 al 17.03.2017).
Finiment del termini: 20.03.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el millorament de les comunicacions 
viàries a Artés
250-00842/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 52762).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.03.2017 al 17.03.2017).
Finiment del termini: 20.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les recomanacions de la Sindicatura de 
Comptes al Compte general de la Generalitat corresponent al 2013
250-00843/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 52606).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.03.2017 al 17.03.2017).
Finiment del termini: 20.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el compliment de les recomanacions 
de la Sindicatura de Comptes al Compte general de la Generalitat 
corresponent al 2013
250-00844/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 52607).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.03.2017 al 17.03.2017).
Finiment del termini: 20.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’accés de les internes dels centres 
penitenciaris als productes de primera necessitat
250-00845/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 52608).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.03.2017 al 17.03.2017).
Finiment del termini: 20.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la situació dels jutjats socials a les 
instal·lacions de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de 
Llobregat
250-00846/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 52609).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.03.2017 al 17.03.2017).
Finiment del termini: 20.03.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la protecció de la zona des Codolar, de 
Tossa de Mar, i els àmbits de Pola i Giverola i de Salions, de Sant 
Feliu de Guíxols i sobre l’avarament a Tossa de Mar
250-00847/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 52763).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.03.2017 al 17.03.2017).
Finiment del termini: 20.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el CAP Muralles, de Tarragona
250-00848/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 52610).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.03.2017 al 17.03.2017).
Finiment del termini: 20.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’actualització del Portal de 
Conciliacions
250-00849/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 52611).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.03.2017 al 17.03.2017).
Finiment del termini: 20.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la instal·lació de canviadors de bolquers 
en edificis públics i privats i la conscienciació en la igualtat i la 
corresponsabilitat
250-00850/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 52612).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.03.2017 al 17.03.2017).
Finiment del termini: 20.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la carretera C-1413 al pas per Caldes de 
Montbui
250-00851/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 52613; 52764).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.03.2017 al 17.03.2017).
Finiment del termini: 20.03.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la carretera C-1415b al pas per Santa 
Eulàlia de Ronçana
250-00852/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 52614; 52765).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.03.2017 al 17.03.2017).
Finiment del termini: 20.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les aglomeracions a la línia S2 dels 
Ferrocarrils de la Generalitat
250-00853/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 52615; 52766).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.03.2017 al 17.03.2017).
Finiment del termini: 20.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una campanya de 
sensibilització de la discriminació laboral per l’embaràs
250-00854/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 52616).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.03.2017 al 17.03.2017).
Finiment del termini: 20.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les reunions de la Conferència de 
Presidents Autonòmics
250-00855/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 52617).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.03.2017 al 17.03.2017).
Finiment del termini: 20.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la seguretat a Sant Cugat del Vallès
250-00856/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 52618; 52767).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.03.2017 al 17.03.2017).
Finiment del termini: 20.03.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre els assentaments i les colònies als 
territoris ocupats de Palestina
250-00857/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 52619; 52768).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.03.2017 al 17.03.2017).
Finiment del termini: 20.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la participació de la Generalitat en 
organismes internacionals
250-00858/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 52620).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.03.2017 al 17.03.2017).
Finiment del termini: 20.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la transparència i el retiment de 
comptes dels acords de col·laboració del Govern
250-00859/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 52621).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.03.2017 al 17.03.2017).
Finiment del termini: 20.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la presentació d’un projecte de llei de 
governs locals
250-00860/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 52622).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.03.2017 al 17.03.2017).
Finiment del termini: 20.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria a la 
tramitació de nous projectes d’energia eòlica fins a l’aprovació d’un 
nou pla de l’energia
250-00861/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 52623; 52769).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.03.2017 al 17.03.2017).
Finiment del termini: 20.03.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la connexió de ferrocarril entre l’estació 
de Lleida-Pirineus i l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-00862/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 52624).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.03.2017 al 17.03.2017).
Finiment del termini: 20.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura de la unitat de curta 
estada de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
250-00863/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 52625).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.03.2017 al 17.03.2017).
Finiment del termini: 20.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció als pacients 
semicrítics i crítics de Girona
250-00864/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 52626).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.03.2017 al 17.03.2017).
Finiment del termini: 20.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la protecció de la gent gran davant dels 
incendis a la llar
250-00865/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 52627; 52770).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.03.2017 al 17.03.2017).
Finiment del termini: 20.03.2017; 12:00 h.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució de la presidència del Parlament per la qual es fa pública la 
renúncia d’Agnès Pardell Veà a la condició de membre de la Comissió 
de Control de les Consultes Populars no Referendàries

COMUNICACIÓ

Presidència del Parlament
Faig constar que, en data de l’1 de març de 2017, Agnès Pardell Veà va presen-

tar la renúncia a la condició de membre de la Comissió de Control de les Consultes 
Populars no Referendàries, càrrec per al qual va ésser elegida pel Parlament en la 
sessió plenària tinguda el 28 de juliol de 2016, d’acord amb l’article 14 de la Llei 
10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes 
de participació ciutadana.

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Resolució sobre la situació de compatibilitat de diputats
234-00151/11 i 234-00083/11

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 31, 08.03.2017, DSPC-P 56

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 8 de març de 2017, ha estudiat el 
dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 18.2 del 
Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
Després d’examinar les dades declarades per la diputada Àngels Ponsa i Roca 

relatives a les activitats professionals, laborals o empresarials que exerceix i als 
càrrecs públics que ocupa, en compliment de l’article 23.1.b del Reglament, la Co-
missió, tenint en compte la legislació aplicable en matèria d’incompatibilitats dels 
diputats, d’acord amb l’article 18.2 del Reglament, proposa al Ple la situació de com-
patibilitat de la diputada Àngels Ponsa i Roca (tram. 234-00151/11).

Una vegada examinades les noves dades declarades pel diputat Jordi Cuminal 
i Roquet relatives a la professió que exerceix i als càrrecs públics que ocupa (reg. 
48786), d’acord amb l’article 19.2 del Reglament i la legislació aplicable, la Comis-
sió, en compliment del que disposa l’article 18.2 del Reglament, proposa al Ple la 
situació de compatibilitat del diputat Jordi Cuminal i Roquet (tram. 234-00083/11).

Palau del Parlament, 8 de març de 2017
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujal; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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Declaració de la presidència del Parlament de Catalunya de suport a 
l’aturada amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de les 
Dones
401-00020/11

LECTURA EN EL PLE

Sessió 31, 08.03.2017, DSPC-P 56

Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, que es commemora avui, em 
plau fer lectura de la següent declaració.

Els moviments de dones han empès històricament les societats en favor de la 
igualtat efectiva de dones i homes.

És una lluita llarga, persistent, que al nostre país ha aconseguit establir una 
igualtat formal. Sobre el paper, tenim els mateixos drets. Teòricament, hauríem de 
tenir les mateixes oportunitats per desenvolupar els nostres projectes de vida.

Tanmateix, no és així, no tenim les mateixes oportunitats. La igualtat real encara 
és lluny. Ho mostra, per exemple, la bretxa salarial.

Les dades de l’estudi presentat el passat mes de febrer pel Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies indiquen una diferència del 26% entre el que cobren 
les dones i els homes. Una injustícia del present que condiciona el benestar i la inde-
pendència de les dones treballadores, i que afectarà també el seu futur, ja que limi-
tarà la quantia de les seves pensions.

La bretxa laboral és solament una de les moltes desigualtats existents. Davant 
d’aquestes, els moviments de dones continuen empenyent per la igualtat. I des de les 
institucions es treballa per oferir solucions.

Al final de la legislatura passada el Parlament va aprovar, per unanimitat, la Llei 
d’igualtat efectiva de dones i homes, una eina valuosa per actuar transversalment, 
per lluitar contra la discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, les etapes i les 
circumstàncies de la vida.

És una eina que cal acabar de desplegar i que cal utilitzar, malgrat els entrebancs 
que ha sofert. Perquè no ens podem resignar a acceptar les desigualtats. Perquè cal 
persistir en la defensa dels drets i les llibertats de les dones.

Per això avui, dia 8 de març, per commemorar el Dia Internacional de les Dones, 
per expressar el nostre compromís amb la lluita imparable per la igualtat efectiva de 
dones i homes, ens sumem a l’aturada internacional que han convocat moviments 
de dones arreu del món.

Moltes gràcies.

Palau del Parlament, 8 de març 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 de Salut amb el 
conseller de Salut sobre la reunió entre aquest i la ministra de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del 2 de març de 2017
354-00151/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jorge Soler González, del GP Cs (reg. 52884).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Salut, 09.03.2017.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Associats de 
Pòlio i Postpòlio de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre les seves reivindicacions
356-00555/11

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Candini i Puig, del GP JS, Jorge Soler González, del GP 
Cs, Raúl Moreno Montaña, del GP SOC, Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC (reg. 
52680).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 09.03.2017.

Sol·licitud de compareixença de Josep Pàmies i Breu davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre l’ús de l’estèvia i sobre les 
actuacions dutes a terme per l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
en contra de la comercialització de la fulla seca d’estèvia
356-00556/11

SOL·LICITUD

Presentació: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC, 
Joan Coscubiela Conesa, juntament amb una altra diputada del GP CSP (reg. 52688).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 09.03.2017.

Sol·licitud de compareixença de representants de la Central Sindical 
Independent i de Funcionaris davant la Comissió de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge perquè expliquin les activitats 
i les actuacions d’aquest sindicat en defensa dels treballadors 
públics
356-00558/11

SOL·LICITUD

Presentació: Joan García González, del GP Cs (reg. 52861).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 08.03.2017.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Indústria 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè presenti el Pla 
estratègic del Centre Tecnològic de Catalunya en compliment de la 
Moció 65/XI, sobre les universitats
356-00566/11

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Munell i Garcia, del GP JS, Joan García González, del GP Cs, 
Alícia Romero Llano, del GP SOC, Marc Vidal i Pou, del GP CSP, Sergio Santama-
ría Santigosa, del GP PPC, Albert Botran i Pahissa, del GP CUP-CC (reg. 53417).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 09.03.2017.
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