
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o 
memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2016, sobre la contractació admi-
nistrativa de l’Ajuntament de Castelldefels, corresponent al 2013
258-00013/11
Coneixement de l’Informe 11

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

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell relatiu al mercat interior de l’electricitat
295-00144/11
Coneixement de la proposta 11

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Par-
lament Europeu i del Consell relativa al foment de l’ús de l’energia procedent de 
fonts renovables
295-00145/11
Coneixement de la proposta 11

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel 
que fa al tractament de dades personals per les institucions, els òrgans i els orga-
nismes de la Unió i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga el 
Reglament (CE) 45/2001 i la Decisió 1247/2002/CE
295-00146/11
Coneixement de la proposta 12

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Parla-
ment Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2010/40/UE pel que 
fa al termini per a l’adopció d’actes delegats
295-00147/11
Coneixement de la proposta 12

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el bloqueig de la Franja de Gaza
250-00582/11
Rebuig 13

Proposta de resolució sobre la reactivació dels mecanismes bilaterals de relació 
entre l’Estat i la Generalitat
250-00612/11
Rebuig 13

Proposta de resolució sobre la situació de la Casa Àsia amb relació als incompli-
ments del Govern
250-00652/11
Rebuig 13
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Proposta de resolució sobre la línia de 220 kV entre Constantí i Viladecans al pas 
pel nucli urbà de Begues
250-00669/11
Rebuig 13

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 la comunitat catalana a l’exterior
200-00015/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 14

Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
200-00018/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 14

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00023/11
Nomenament d’una relatora 14

Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart 
del Codi civil de Catalunya
200-00024/11
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 14

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, 
segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
202-00039/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 15
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 15

Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurí-
diques
202-00044/11
Esmenes a l’articulat 15

Proposició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació al Cos de Bombers 
de la Generalitat de Catalunya, al de Mossos d’Esquadra i al de les policies locals
202-00048/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 27
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 27

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les actuacions de control de la fauna i l’afectació en 
la seguretat viària
250-00840/11
Esmenes presentades 27

Proposta de resolució sobre la llibertat d’expressió i d’associació amb relació a la 
campanya «Boicot, desinversions i sancions»
250-00866/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre l’atenció educativa domiciliària
250-00867/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la igualtat de drets i la no discriminació de les perso-
nes amb discapacitat sensorial
250-00868/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre els detinguts
250-00869/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la protecció integral del turó (Mustela putorius)
250-00870/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29
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Proposta de resolució sobre el CAP Les Corts, de Barcelona
250-00871/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre les maniobres de l’exèrcit a Celrà
250-00872/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre les urgències nocturnes a Tarragona
250-00873/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la dotació de mitjans als centres penitenciaris de Lleida
250-00874/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la consolidació i el sosteniment de les llars d’infants 
municipals
250-00875/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre el seguiment de les cartes trameses a interlocutors 
internacionals
250-00876/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la transparència de la participació de Catalunya en 
l’Euroregió Pirineus Mediterrània
250-00877/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la coordinació de l’Administració de justícia per a de-
tectar casos d’emergència social
250-00878/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre els professionals sanitaris de la presó Model
250-00879/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la política energètica
250-00880/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la instal·lació de càmeres de videovigilància a les de-
pendències dels centres penitenciaris
250-00881/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la instal·lació de sistemes de videovigilància a les sales 
de ressenya i d’identificació de les comissaries dels Mossos d’Esquadra
250-00882/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la formació específica dels funcionaris de justícia en 
ciberseguretat i delictes informàtics
250-00883/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre l’aturada del Pla director urbanístic Gran Via - Llobregat
250-00884/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre el masclisme en l’esport
250-00885/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la realització d’una consulta sobre el futur de la pro-
ducció d’energia elèctrica a partir de centrals nuclears
250-00886/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi epidemiològic dels efectes de 
les emissions radiotòxiques derivades del funcionament de les centrals nuclears
250-00887/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32
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Proposta de resolució sobre la mobilitat entre Barcelona i el Vallès
250-00888/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la transparència del comitè Interdepartamental de Se-
guiment i Coordinació dels Protocols sobre Abusos Sexuals a Menors o qualsevol 
altra Forma de Maltractament
250-00889/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la transparència dels alts càrrecs de la Generalitat
250-00890/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la retirada de les línies d’alta tensió de Nou Barris, a 
Barcelona
250-00891/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la reobertura dels serveis d’atenció nocturna al CAP 
de Vallirana
250-00892/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la formació amb relació al Protocol d’Istanbul a l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya
250-00893/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre el tràmit sancionador per als vehicles d’emergències
250-00894/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la necessitat de col·locar desfibril·ladors als jutjats
250-00895/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre el Projecte Geoparc Conca de Tremp - Montsec
250-00896/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre l’informe «The EU Regional Competitiveness Index 2016»
250-00897/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre el tancament de la central nuclear de Santa Maria de 
Garoña
250-00898/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra l’atur i la precarietat laboral
300-00148/11
Presentació: GP SOC 35

Interpel·lació al Govern sobre llengua i poder
300-00149/11
Presentació: GP CUP-CC 35

Interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a la província de Tarragona
300-00150/11
Presentació: GP Cs 35

Interpel·lació al Govern sobre la pobresa femenina
300-00151/11
Presentació: GP Cs 36

Interpel·lació al Govern sobre la gestió dels residus
300-00152/11
Presentació: GP CSP 36

Interpel·lació al Govern sobre la situació actual i les perspectives de futur de l’eco-
nomia catalana
300-00153/11
Presentació: GP JS 36
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Interpel·lació al Govern sobre el grau d’inversió en infraestructures a Catalunya del 
Govern espanyol
300-00154/11
Presentació: GP JS 37

Interpel·lació al Govern sobre les inversions en infraestructures
300-00155/11
Presentació: GP PPC 37

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya de rebuig de l’escarni 
a la seu del Partit Popular de Catalunya
401-00022/11
Acord de la Junta 38

Resolució de la presidència del Parlament per la qual es fa pública la renúncia de 
Beatriz Díaz del Río Mollfulleda a la condició de membre de la Comissió de Control 
de les Consultes Populars no Referendàries
Comunicació 38

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 el desviament de vuitanta-un milions d’euros destinats a es-
coles bressol de titularitat pública al pagament de concerts educatius
354-00153/11
Sol·licitud i tramitació 39

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

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Gremi de Flequers de 
la Província de Barcelona amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01356/11
Sol·licitud 39

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Gremi de Restauració de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01357/11
Sol·licitud 39

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Pimecomerç amb relació 
al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01358/11
Sol·licitud 39

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Nacional de 
Grans Empreses de Distribució amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis 
i fires
352-01359/11
Sol·licitud 40

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Organització de Consumi-
dors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01360/11
Sol·licitud 40

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Pimec Comerç amb rela-
ció al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01365/11
Sol·licitud 40

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01366/11
Sol·licitud 40

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Municipis 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01367/11
Sol·licitud 40
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de Treba-
lladors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01368/11
Sol·licitud 41

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01369/11
Sol·licitud 41

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Agrupament de Botiguers 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01370/11
Sol·licitud 41

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Comerç Ciu-
tadà amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01371/11
Sol·licitud 41

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Barcelona 
Comerç amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01372/11
Sol·licitud 41

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell d’Empreses Dis-
tribuïdores d’Alimentació de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, 
serveis i fires
352-01373/11
Sol·licitud 42

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió d’Entitats de Co-
merç de Catalunya (Retailcat) amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01374/11
Sol·licitud 42

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Barcelona Oberta amb 
relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01375/11
Sol·licitud 42

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de Gremis amb 
relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01376/11
Sol·licitud 42

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Confederació de Comerç 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01377/11
Sol·licitud 42

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Escola Superior de Co-
merç i Distribució amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01378/11
Sol·licitud 43

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01379/11
Sol·licitud 43

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Creu Roja amb relació 
al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01380/11
Sol·licitud 43

Proposta d’audiència per escrit d’una representació de la Federació de Fires de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01381/11
Sol·licitud 43

Proposta d’audiència per escrit d’una representació de la Federació d’Associacions 
d’Artesans d’Ofici de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01382/11
Sol·licitud 43
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Proposta d’audiència en comissió de Javier Millán-Astray, en representació de l’As-
sociació Nacional de Grans Empreses de Distribució, amb relació al Projecte de llei 
de comerç, serveis i fires
352-01383/11
Sol·licitud 44

Proposta d’audiència en comissió d’Eva Pich Frutos, experta en distribució comer-
cial, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01384/11
Sol·licitud 44

Proposta d’audiència en comissió d’Alejandro Goñi i Febrer, president de Pimec Co-
merç, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01385/11
Sol·licitud 44

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Obradors, en representació de l’Oficina 
Dinamitzadora Sabadell Centre Comerç, amb relació al Projecte de llei de comerç, 
serveis i fires
352-01386/11
Sol·licitud 44

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Agrupament de Botiguers 
i Comerciants de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01387/11
Sol·licitud 44

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Me Quedo Uno amb rela-
ció al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01388/11
Sol·licitud 45

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Me quedo Uno amb rela-
ció al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01389/11
Sol·licitud 45

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Bitdefender amb relació 
al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01390/11
Sol·licitud 45

Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Unilever amb relació al Pro-
jecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01391/11
Sol·licitud 45

Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’eCooltra amb relació al 
Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01392/11
Sol·licitud 45

Proposta d’audiència en comissió d’Esther Pujol, alcaldessa de Tiana i presidenta 
de la Comissió de Comerç de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01393/11
Sol·licitud 46

Proposta d’audiència en comissió del responsable de comerç de l’Associació Catala-
na de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01394/11
Sol·licitud 46

Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Ballarín, regidora de Comerç i 
Mercats de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de comerç, 
serveis i fires
352-01395/11
Sol·licitud 46

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Pimec amb relació al Pro-
jecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01396/11
Sol·licitud 46
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Agrupació de Botiguers 
i Comerciants de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01397/11
Sol·licitud 46

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions Obreres amb 
relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01398/11
Sol·licitud 47

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió General de Treba-
lladors amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01399/11
Sol·licitud 47

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació d’Associaci-
ons de Gremis de Flequers amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01400/11
Sol·licitud 47

Proposta d’audiència en comissió de Roger Pallerols, gerent del Gremi de Restau-
ració de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01401/11
Sol·licitud 47

Proposta d’audiència en comissió de Josep F. Valls Giménez, professor del Departa-
ment de Màrqueting d’Esade i catedràtic de la Universitat Ramon Llull, amb relació 
al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01402/11
Sol·licitud 47

Proposta d’audiència en comissió de Carles Torrecillas, professor titular del Departa-
ment de Màrqueting d’Esade, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01403/11
Sol·licitud 48

Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Estela Barnet, economista i geògraf, amb 
relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01404/11
Sol·licitud 48

Proposta d’audiència en comissió d’Amadeu Barbany, comerciant i expresident del 
Gran Centre i de l’Associació de Botiguers de Granollers, amb relació al Projecte 
de llei de comerç, serveis i fires
352-01405/11
Sol·licitud 48

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Municipis 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01406/11
Sol·licitud 48

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions Obreres amb 
relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01407/11
Sol·licitud 48

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió General de Treba-
lladors amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01408/11
Sol·licitud 49

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Confederació Empresa-
rial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya amb relació al Projecte de llei de co-
merç, serveis i fires
352-01409/11
Sol·licitud 49

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Pimec Comerç amb rela-
ció al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01410/11
Sol·licitud 49
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Proposta d’audiència en comissió de Francesc Povedano, cap del Gabinet de la Re-
gidoria de Comerç i Mercats de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de comerç, serveis i fires
352-01411/11
Sol·licitud 49

Proposta d’audiència en ponència d’Eusebio Martínez de la Casa, fundador i impul-
sor de Recircula, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01412/11
Sol·licitud 49

Proposta d’audiència en ponència d’Alejandro Goñi i Febrer, president de Pimec 
Comerç, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01413/11
Sol·licitud 50

Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Flores, portaveu de la Xarxa de 
Comerços per la Reforma Horària, amb relació al Projecte de llei de comerç, ser-
veis i fires
352-01414/11
Sol·licitud 50

Proposta d’audiència en ponència d’Aurora Lonetto, experta en globalització i petit 
comerç, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01415/11
Sol·licitud 50

Sol·licitud de compareixença d’Artur Mas i Gavarró davant la Comissió d’Afers Insti-
tucionals perquè informi sobre les relacions amb els casos de corrupció que afecten 
Convergència Democràtica de Catalunya
356-00559/11
Acord sobre la sol·licitud 50

Sol·licitud de compareixença de Germà Gordó i Aubarell davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre les relacions amb els casos de corrupció que 
afecten Convergència Democràtica de Catalunya
356-00560/11
Acord sobre la sol·licitud 51

Sol·licitud de compareixença d’Artur Mas i Gavarró, expresident de la Generalitat, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les declaracions de 
Fèlix Millet en seu judicial en el marc de la investigació de diversos casos de cor-
rupció que afecten Convergència Democràtica de Catalunya
356-00565/11
Acord sobre la sol·licitud 51

Sol·licitud de compareixença d’Artur Mas i Gavarró davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè informi sobre el finançament de Convergència Democràtica de 
Catalunya i de les fundacions que hi estaven vinculades
356-00569/11
Acord sobre la sol·licitud 51

Sol·licitud de compareixença d’Irene Rigau i Oliver, diputada i exconsellera d’Ense-
nyament, davant la Comissió d’Ensenyament perquè informi sobre el desviament 
de vuitanta-un milions d’euros destinats a escoles bressol de titularitat pública al 
pagament de concerts educatius
356-00577/11
Sol·licitud 51

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habi-
tatge amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre 
el Congrés del Món Local
355-00056/11
Substanciació 52

Sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habi-
tatge amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre 
l’estat del procés de debat Governslocals.cat
355-00057/11
Substanciació 52
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença de Montserrat Barniol, directora general de Forests, davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar sobre la situació 
del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat
357-00395/11
Substanciació 52

Compareixença d’una representació de l’Associació Professional d’Agents Rurals de 
Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a 
informar sobre la situació del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat
357-00396/11
Substanciació 52

Compareixença de Francesc Batalla, president de la Federació d’Entitats Catalanes 
de Ramaders d’Oví i Cabrum, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació per a informar sobre la situació del sector ramader i sobre els resultats 
de la vacunació contra la malaltia de la llengua blava
357-00399/11
Substanciació 53

Compareixença d’Artur Mas i Gavarró davant la Comissió d’Afers Institucionals per 
a informar sobre les investigacions de diversos casos de corrupció en el finança-
ment de Convergència Democràtica de Catalunya i de les fundacions que hi esta-
ven vinculades
357-00436/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 53
Substanciació 53

Compareixença de Germà Gordó i Aubarell davant la Comissió d’Afers Institucionals 
per a informar sobre les relacions amb els casos de corrupció que afecten Conver-
gència Democràtica de Catalunya
357-00437/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 53

Sessió informativa de la Comissió del Síndic de Greuges amb el síndic de greuges 
sobre la resolució relativa a la mort de dos agents rurals a Lleida
359-00014/11
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 53

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 33
Convocada per al 5 d’abril de 2017 54

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Jubilació d’un funcionari del Parlament
Acord 55
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2016, sobre 
la contractació administrativa de l’Ajuntament de Castelldefels, 
corresponent al 2013
258-00013/11

CONEIXEMENT DE L’INFORME

La Comissió de la Sindicatura de Comptes ha conegut l’Informe en la sessió 9, tin-
guda el 30.03.2017, DSPC-C 370.

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

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu al mercat 
interior de l’electricitat
295-00144/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa al foment de 
l’ús de l’energia procedent de fonts renovables
295-00145/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del 
Dret de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut 
la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció 
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals 
per les institucions, els òrgans i els organismes de la Unió i a la lliure 
circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga el Reglament (CE) 
45/2001 i la Decisió 1247/2002/CE
295-00146/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
decisió del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica 
la Directiva 2010/40/UE pel que fa al termini per a l’adopció d’actes 
delegats
295-00147/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret 
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la 
proposta.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el bloqueig de la Franja de Gaza
250-00582/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència en la sessió 22, tinguda el 30.03.2017, DSPC-C 371.

Proposta de resolució sobre la reactivació dels mecanismes 
bilaterals de relació entre l’Estat i la Generalitat
250-00612/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència en la sessió 22, tinguda el 30.03.2017, DSPC-C 371.

Proposta de resolució sobre la situació de la Casa Àsia amb relació 
als incompliments del Govern
250-00652/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència en la sessió 22, tinguda el 30.03.2017, DSPC-C 371.

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

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 20, tinguda el 
30.03.2017, DSPC-C 372.
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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 la comunitat catalana a l’exterior
200-00015/11

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

Sol·licitud: GP Cs; GP JS; GP PPC (reg. 54378; 54425; 55094).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4 dies hàbils (del 31.03.2017 al 
05.04.2017).
Finiment del termini: 06.04.2017; 12:00 h.

Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
200-00018/11

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

Sol·licitud: GP Cs; GP JS; GP CUP-CC; GP PPC; GP CSP (reg. 54379; 54426; 
54833; 55095; 55275).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4 dies hàbils (del 31.03.2017 al 
05.04.2017).
Finiment del termini: 06.04.2017; 12:00 h.

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

NOMENAMENT D’UNA RELATORA

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Projecte de llei per a la igualtat 
de tracte i la no-discriminació (tram. 200-00023/11) s’ha reunit el dia 29 de març de 
2017 i, d’acord amb el que disposa l’article 118.4 del Reglament del Parlament, ha 
nomenat relatora la diputada Montserrat Palau Vergés.

Palau del Parlament, 29 de març de 2017
Montserrat Palau Vergés, GP JS; Elisabeth Valencia Mimbrero, GP Cs; Marta 

Moreta Rovira, GP SOC; Gemma Lienas Massot, GP CSP; Juan Milián Querol, GP 
PPC; Mireia Vehí i Cantenys, GP CUP-CC

Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels 
llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya
200-00024/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP PPC; GP CSP; GP Cs (reg. 55209; 55210; 55294).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 31.03.2017; 12:00 h.
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3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels 
llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya
202-00039/11

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

Sol·licitud: GP JS; GP CSP; GP Cs; GP PPC (reg. 54842; 54868; 54891; 55097).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 31.03.2017 al 
03.04.2017).
Finiment del termini: 04.04.2017; 12:00 h.

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

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 55403; 55460).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.04.2017; 12:00 h.

Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les 
persones jurídiques
202-00044/11

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 54595; 54649; 54659; 54682 / Admissió a tràmit: Mesa de la comissió 

d’Economia i Hisenda, 30.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 54595)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de l’impost sobre els actius 
no productius de les persones jurídiques (tram. 202-00044/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió a la lletra c de l’apartat 1 de l’article 2

c) Embarcacions de lleure de 8 metres d’eslora o més.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra f a l’apartat 1 de l’article 2

f) Articles de luxe, joies, or, obres d’art i qualsevol altre bé moble susceptible del 
seu ús privatiu.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra d a l’apartat 3 de l’article 2

d) Es presumeix la condició de béns no productius, aquells que siguin utilitzats 
de manera continuada, encara que no permanent, per usos privatius, encara que ho 
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sigui per mitja d’un contracte de lloguer, o els que no estan vinculats al procés de 
«producció», ni són utilitzats amb qualsevol altre objectiu.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un incís a l’article 4

Són contribuents les persones jurídiques i societats civils o comunitats de béns 
amb objecte mercantil que, a la data de meritació de l’impost ostentin la tinença dels 
actius no productius als que fa referència l’article 2.1.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió a l’apartat 1 de l’article 6

1. La base imposable està constituïda per la suma dels valors corresponents a tots 
els actius no productius a què es refereix l’article 2, amb deducció de les càrregues i 
gravàmens de naturalesa real, quan disminueixin el valor dels béns i drets subjectes 
i no exempts a l’impost.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a la lletra a de l’apartat 2 de l’article 6

a) Els béns immobles i els drets que recauen sobre aquests es computen de con-
formitat amb les regles de valoració de l’impost sobre el patrimoni. d’acord amb el 
seu valor cadastral, amb els coeficients de revalorització aprovats per les Lleis de 
Pressupostos Generals de l’Estat.

Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de l’article 7

Article 7. Mínim exempt i base liquidable
1. Per al càlcul de la base liquidable, s’estableix un mínim exempt de 500.000 eu-

ros. En el cas que la base imposable no incorpori cap bé immoble el mínim exempt 
s’estableix en 100.000 euros.

2. En el cas que la tinença d’un o més béns o drets contemplats a l’article 2.1 cor-
respongui a dos o més contribuents i aquests estiguin vinculats, el mínim exempt 
que correspongui s’ha de prorratejar entre els contribuents conforme al percentatge 
del seu títol.

Esmena 8
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de l’article 8

La quota íntegra es determina per aplicació a la base liquidable de l’escala següent: 

Base liquidable  
(euros)

Quota íntegra  
(euros)

Resta fins a  
(euros)

Tipus  
aplicable

0 167.120 0,210%

167.120 351 167.123 0,315%

334.253 877 334.247 0,525%

668.500 2.632 668.500 0,945%

1.337.000 8.950 1.336.999 1,95%

2.673.999 27.200 2.673.999 2,55%

5.347.998 74.930 5.347.998 3,15%

10.695.996 192.854 resta  3,75%



BOPC 375
3 d’abril de 2017

3.01.02. Proposicions de llei 17 

Esmena 9
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de l’article 9

Article 9. Deducció de la quota íntegra 
Per al càlcul de la quota líquida, s’estableix una deducció de la quota íntegra en 

l’import equivalent a la quota satisfeta pel contribuent de l’impost sobre habitatges 
buits en relació amb aquells habitatges que hagin quedat subjectes a l’impost sobre 
actius no productius. L’aplicació d’aquesta deducció no pot generar una quota líqui-
da negativa.

Esmena 10
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova disposició final tercera

Disposició final tercera
A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, la Conselleria d’Economia i Hisen-

da presentarà, amb periodicitat trimestral, a la Comissió un informe de l’evolució 
de l’impost.

Esmena 11
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova disposició final quarta

Disposició final quarta
Un cop transcorregut un any de la seva entrada en vigor, es procedirà a fer una 

avaluació de la recaptació de l’impost, dels costos de gestió, de la seva operativitat 
i de les possibles modificacions a adoptar.

Palau del Parlament, 21 de març de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ, GRUP PARLAMENTARI DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA CONSTITUENT (REG. 54649)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Anna 

Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei 
de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (tram. 202-
00044/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de títol del capítol I

Capítol I. Disposicions generals

Esmena 2
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de l’article 1

Article 1. Objecte de l’impost 
L’impost sobre els actius no productius té per objecte gravar els béns no pro-

ductius i determinats drets que recauen sobre aquests que formen part de l’actiu del 
subjecte passiu.
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Esmena 3
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou article 1 bis

Article 1 bis. Àmbit d’aplicació
L’impost és exigible en tot el territori de Catalunya.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del títol del Capítol 2

Capítol II. Elements essencials de l’impost

Esmena 5
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de l’article 2

Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable la tinença, per part del subjecte passiu en la data 

de la meritació de l’impost, dels següents actius, quan no siguin productius i estiguin 
situats a Catalunya: 

a) Béns immobles
b) Vehicles de motor de potència igual o superior a 200 cavalls.
c) Embarcacions de lleure de 8 metres d’eslora o més.
d) Aeronaus
e) Objectes d’art i antiguitats el valor dels quals sigui superior a les quantitats 

que s’estableixin a l’efecte del que preveu la llei del patrimoni històric.
f) Joies
2. Als efectes del que disposa l’apartat 1 anterior, la tinença dels actius ve deter-

minada per: 
a) la titularitat d’un dret real de superfície, d’usdefruit, d’ús o de propietat. La 

realització del fet imposable que correspongui d’entre els definits en aquesta lletra, 
per l’ordre en ella establert, determinarà la no subjecció del immoble a les restants 
modalitats previstes en aquesta mateixa lletra.

b) l’ús com a conseqüència de la cessió derivada de la realització d’una operació 
d’arrendament financer o com a conseqüència de l’adquisició del bé amb reserva 
de domini.

c) l’ús derivat de qualsevol acord que, amb independència de la seva instrumen-
tació jurídica, permeti la transferència substancial de tots els riscos i beneficis inhe-
rents a la propietat de l’actiu objecte de l’acord.

3. S’entenen situats a Catalunya, als efectes d’aquest impost: 
a) els béns immobles que estiguin radicats en territori català.
b) els vehicles a motor, les embarcacions, les aeronaus, les obres d’art, les anti-

guitats i les joies la tinença dels quals correspongui als contribuents d’aquest impost.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou article 2 bis

Article 2 bis. Concepte d’actius no productius
1. S’entén que els actius a què fa referencia l’apartat 1 de l’article anterior no 

són productius, als efectes d’aquest impost, quan es dona qualsevol de les següents 
circumstàncies: 

a) Quan se cedeixen de forma gratuïta als propietaris, socis i partícips del sub-
jecte passiu o a persones vinculades a aquests, directament o a través d’entitats par-
ticipades per qualsevol d’ells, i que els destinen totalment o parcialment per al seu ús 
o aprofitament privat, tret que la seva utilització constitueixi rendiment en espècie, 
d’acord amb el que disposa la normativa de l’Impost sobre la Renda de les Persones 
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Físiques. En el cas que el bé sigui utilitzat parcialment per a fins particulars, es con-
sidera tan sols actiu no productiu la part o proporció que es destina a aquests fins.

b) Quan se’n cedeix l’ús mitjançant preu, als propietaris, socis i partícips del sub-
jecte passiu o a persones físiques vinculades a aquests, o a entitats participades per 
qualsevol d’ells, per a ser destinats totalment o parcialment a usos o aprofitaments 
privats, a excepció que els propietaris, socis, partícips o persones vinculades als 
mateixos satisfacin per la cessió del bé el preu de mercat, treballin de forma efectiva 
a la societat i percebin per això una retribució d’import superior al preu de cessió.

Es consideren actius productius aquells que són arrendats a preu de mercat als 
propietaris, socis i partícips o a persones vinculades a aquests, o a entitats partici-
pades per qualsevol d’ells i són destinats a l’exercici d’una activitat econòmica.

c) Quan no estan afectes a cap activitat econòmica o de servei públic. Són actius 
afectes a una activitat econòmica aquells que, com a factor o mitjà de producció, 
s’estan utilitzant en l’explotació de l’activitat econòmica del subjecte passiu.

Als efectes del que es disposa en aquesta lletra c), no es consideren béns no pro-
ductius aquells el preu d’adquisició dels quals no superi l’import dels beneficis no 
distribuïts obtinguts per l’entitat, sempre que provinguin de la realització d’activitats 
econòmiques, amb el límit de l’import dels beneficis obtinguts tant en el mateix any 
de l’adquisició com en els últims 10 anys anteriors. S’hi assimilen els dividends que 
procedeixin de valors que atorguin, almenys, el cinc per cent dels drets de vot i es 
posseeixin amb la finalitat de dirigir i gestionar la participació sempre que, a aquests 
efectes, es disposi de la corresponent organització de mitjans materials i personals, 
i l’entitat participada no tingui per activitat principal la gestió d’un patrimoni mobi-
liari o immobiliari, d’acord amb la definició de la llei 19/1991, de 6 de juny de l’im-
post sobre el patrimoni. A més, els ingressos obtinguts per l’entitat participada han 
de procedir, almenys en el 90 per cent, de la realització d’activitats econòmiques.

2. Els actius als que fa referència l’apartat 1 anterior no es consideren improduc-
tius en els casos següents: 

a) Quan es destinin a la utilització o gaudi dels treballadors no propietaris, no 
socis o no partícips de la societat o entitat que constitueixi rendiment en espècie 
d’aquests.

b) Quan es destinin als serveis econòmics i socioculturals del personal al servei 
de l’activitat.

3. S’entén per persones o entitats vinculades les que ho són als efectes de l’impost 
sobre societats.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de l’article 4

Article 4. Subjecte passiu
Són subjectes passius de l’impost a títol de contribuents les persones jurídiques 

i també les entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixin una unitat 
econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició definides com a obligats tri-
butaris per la normativa tributària general; en tots els casos el subjecte passiu ha 
de tenir objecte mercantil.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de l’article 5

Article 5. Representants dels contribuents no residents 
Els contribuents que siguin no residents han de nomenar una persona física o jurídi-

ca residents perquè els representi davant l’Administració tributària de Catalunya en re-
lació a les seves obligacions per l’impost sobre actius no productius, i han de comunicar 
aquest nomenament, degudament acreditat, abans de la data de meritació de l’impost.
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Esmena 9
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de l’article 6

Article 6. Base imposable
1. La base imposable està constituïda per la suma dels valors corresponents a 

tots els actius no productius a què es refereix l’article 2.
2. Els actius s’han de valorar, a efectes de l’impost, d’acord amb les regles se-

güents: 
a) El dret real de superfície, el dret real d’usdefruit, el dret real d’ús i el dret de 

propietat sobre béns immobles, pel valor cadastral del bé immoble actualitzat en la 
llei de pressupostos corresponent.

b) Els vehicles a motor, les embarcacions i les aeronaus, pel seu valor de mercat. 
Si escau, s’apliquen les taules de valoració de vehicles usats aprovades als efectes de 
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l’impost 
sobre successions i donacions vigents a la data de meritació de l’impost.

c) Els objectes d’art, antiguitats i joies, pel valor de mercat en la data de merita-
ció de l’impost.

d) Els béns dels quals se sigui cessionari del seu ús com a conseqüència d’una 
operació d’arrendament financer, pel valor determinat per les normes aplicables als 
arrendaments en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics docu-
mentats.

e) En el cas que no resultin d’aplicació les regles anteriors, els béns i drets s’han 
de valorar pel seu valor de mercat.

Esmena 10
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de l’article 7

Article 7. Mínim exempt i base liquidable
1. Per al càlcul de la base liquidable, s’estableix un mínim exempt de 500.000 eu-

ros. En el cas que la base imposable no incorpori cap bé immoble el mínim exempt 
s’estableix en 100.000 euros.

2. En el cas que la tinença d’un o més béns o drets contemplats a l’article 2.1 cor-
respongui a dos o més contribuents i aquests estiguin vinculats, el mínim exempt 
que correspongui s’ha de prorratejar entre els contribuents conforme al percentatge 
del seu títol.

Esmena 11
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de l’article 8

Article 8. Quota íntegra 
La quota íntegra es determina per aplicació a la base liquidable de l’escala se-

güent: 

Base liquidable  
fins a (euros)

Quota íntegra  
(euros)

Resta base liquidable 
fins a (euros)

Tipus  
aplicable (%)

0,00 0,00 167.129,45 0,210

167.129,45 350,97 167.129,43 0,315

334.252,88 877,41 334.246,87 0,525

668.499,75 2.632,21 668.500,00 0,945

1.336.999,75 8.949,54 1.336.999,26 1,365

2.673.999,01 27.199,58 2.673.999,02 1,785

5.3473998,03 74.930,46 5.347.998,03 2,205

10.695.996,06 192.853,82 En endavant 2,750
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Esmena 12
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió de l’article 9

Article 9. Deducció de la quota íntegra 
Per al càlcul de la quota líquida, s’estableix una deducció de la quota íntegra en 

l’import equivalent a la quota satisfeta pel contribuent de l’impost sobre habitatges 
buits en relació amb aquells habitatges que hagin quedat subjectes a l’impost sobre 
actius no productius. L’aplicació d’aquesta deducció no pot generar una quota líqui-
da negativa.

Esmena 13
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de l’article 10

Article 10. Meritació
L’impost es merita l’1 de gener de cada any.

Esmena 14
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de la numeració del títol del Capítol

Capítol III. Gestió i aplicació del tribut

Esmena 15
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de la numeració del títol del Capítol

Capítol IV. Règim sancionador

Esmena 16
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou títol de Capítol

Capítol V. Subministrament d’informació

Esmena 17
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un article al nou Capítol V

Nou article. Subministrament d’informació per les galeries d’art, antiquaris, 
joie ries 

Les persones físiques o jurídiques dedicades a la venda d’objectes d’art, antigui-
tats i joies han de trametre a l’Agència Tributària de Catalunya, amb caràcter gene-
ral i en la forma i els terminis que determini l’ordre de la persona titular del depar-
tament competent en matèria d’hisenda, informació sobre les adquisicions d’aquest 
tipus de béns per part de persones jurídiques i entitats que, sense tenir personalitat 
jurídica, constitueixin una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’im-
posició definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general.

Esmena 18
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’una nova disposició addicional

Nova disposició addicional 
A l’exercici 2017 l’impost es merita el 30 de juny.
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Esmena 19
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de l’exposició de motius

Exposició de motius
I
És un fet del tot contrastat que la distribució de la riquesa tant a la OCDE com 

a Espanya i Catalunya és cada vegada més desigual i és, també, més desigual que 
la distribució de la renda. Segons dades del Banc d’Espanya, entre els anys 2002 i 
2011, el 25% de les llars més riques va augmentar el seu patrimoni en un 45% men-
tre que el 25% de les llars més pobres el va reduir en un 5%. Aquesta elevada des-
igualtat en la riquesa justifica la utilització d’instruments fiscals per reduir-la, evitant 
penalitzar el creixement econòmic. Existeix avui plena acceptació que els tributs, a 
més de ser el principal mitjà per obtenir els recursos necessaris per al sosteniment 
de les despeses públiques, han de contribuir a la redistribució de la renda i han de 
servir com a instrument per atendre principis i les finalitats socials, entre els que es 
troba el de la funció social del dret a la propietat.

L’assoliment conjunt de finalitats redistributives i de creixement econòmic no 
és fàcil en l’àmbit tributari. Normalment són objectius força incompatibles en un 
mateix impost. Així, els impostos redistributius acostumen a reduir el potencial 
creixement econòmic i viceversa, els impostos més eficients solen ser regressius. 
L’impost sobre actius no productius que es crea amb aquesta llei, és un dels casos 
de figura tributària que permet la conjugació d’aquells dos objectius. D’una banda, 
es grava de manera progressiva els actius no productius que estan en mans de perso-
nes jurídiques, la qual cosa permet assolir un cert nivell redistributiu al sotmetre a 
una major pressió fiscal les persones jurídiques que tinguin un major volum d’actius 
improductius. D’altra banda, un impost d’aquest tipus és eficient perquè pot incen-
tivar un ús més productiu dels actius. El fet de gravar uns actius no afectes a l’acti-
vitat econòmica possibilita que les persones jurídiques subjectes a l’impost intentin 
utilitzar el seu patrimoni de manera més eficient substituint actius improductius per 
altres més rendibles.

L’impost sobre actius no productius de les persones jurídiques té també el pro-
pòsit de reduir les actuals pràctiques d’evasió i elusió fiscal que consisteixen en tras-
lladar patrimoni personal a estructures societàries per ocultar veritables titularitats, 
i, per tant, capacitats econòmiques. La destinació a usos privats dels actius la titula-
ritat dels quals es formalitza a nom de persones jurídiques i que no estan afectes a 
activitats productives és una pràctica elusiva i insolidària que genera pèrdua de re-
captació, greus iniquitats horitzontals i verticals i una pèrdua d’eficiència econòmi-
ca. És, per tant, obligació dels poders públics eliminar els estímuls a aquesta mena 
de pràctiques.

En aquest sentit, i per les raons d’interès general que s’han exposat, és oportú 
crear l’impost sobre actius no productius (en endavant, IANP) que té per objecte 
gravar els actius no productius de les persones jurídiques amb la finalitat de desin-
centivar les possibles estratègies d’elusió fiscal, millorar l’eficiència en la utilització 
d’aquests actius de contingut econòmic i contribuir, en part, a una certa redistribu-
ció.

II
La Llei comprèn 14 articles, estructurats en 5 capítols, tres disposicions addicio-

nals i dues disposicions finals.
El capítol I «Disposicions generals» comprèn dos articles: el primer descriu l’ob-

jecte de l’impost, i l’altre determina que l’àmbit d’aplicació se circumscriu al terri-
tori de Catalunya.

El capítol II, dedicat als elements essencials de l’impost, comprèn la definició del 
fet imposable, que es concreta en la tinença per part dels subjectes passius de deter-
minats actius no productius situats a Catalunya. Aquests actius són els béns immo-
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bles, determinats vehicles a motor, embarcacions i aeronaus, així com objectes d’art 
i antiguitats (que superin un determinat valor) i les joies. Els altres dos apartats d’a-
quest mateix precepte, identifiquen per una banda els supòsits de tinença que inclou 
el fet imposable, i per una altra quins són els punts de connexió per a determinar la 
situació a Catalunya de cadascun dels actius subjectes a l’impost, tot respectant el 
principi de territorialitat.

L’article (X) té per objecte especificar quan s’entén que un actiu és no productiu. 
La selecció i descripció d’aquests actius (i del seu destí o ús) ve lògicament inspirada 
en l’objectiu de l’impost d’incidir en aquelles situacions irregulars en el sentit que 
els béns queden al marge de qualsevol vinculació amb l’activitat o objecte empresa-
rial del subjecte passiu. En concret, s’identifiquen tres supòsits o circumstàncies. El 
primer cas es dóna quan l’actiu s’ha cedit gratuïtament als propietaris, socis i partí-
cips de l’empresa o a persones vinculades, que els destinen al seu ús o aprofitament 
privatiu, per tant, al marge de qualsevol utilitat empresarial o productiva, reflex 
d’aquella pràctica amb intenció elusiva a què es feia referència en l’apartat ante-
rior d’aquest preàmbul; lògicament, en queda exclòs aquell supòsit en què la cessió 
de l’actiu té naturalesa de rendiment en espècie per a aquell que en té l’ús. També 
s’especifica en el mateix article el relatiu a la cessió de l’ús de l’actiu amb caràcter 
onerós (amb preu) a favor de les mateixes persones abans assenyalades i quan el seu 
ús o aprofitament també és privat; s’exclou, però, el cas en què concorrin tres condi-
cions o requisits: que la persona vinculada que en té cedit l’ús treballi de forma efec-
tiva per a l’empresa, que rebi per aquest treball una remuneració que constitueixi la 
seva principal font de renda procedent del treball i que la contraprestació per aques-
ta cessió d’ús sigui preu de mercat. El darrer supòsit té un abast més general i afecta 
a qualsevol actiu que no estigui afecte a cap activitat econòmica o de servei públic, 
excloent aquelles actius el preu d’adquisició dels quals no superi l’import dels bene-
ficis no distribuïts en l’exercici de l’adquisició de l’actiu i en els deu anys anteriors a 
aquest, regla aquesta de certa tradició ja en l’àmbit tributari, específicament aplica-
ble en relació amb la determinació de béns afectes a l’activitat en diferents impostos. 
L’article (X) incorpora un segon apartat en què, de forma expressa, s’exclouen del 
concepte d’actius no productius aquells béns o actius que es destinen a l’ús o gaudi 
dels treballadors. Finalment, l’apartat tercer d’aquest article fa remissió a l’impost 
sobre societats quant al concepte de persona o entitat vinculada.

L’article (X) estableix determinats supòsits d’exempció subjectiva (les administra-
cions públiques i organismes i entitats de dret públic, les representacions diplomà-
tiques consulars i els organismes internacionals) i objectives (els béns immobles de 
les entitats sense ànim de lucre que es destini de forma exclusiva a llurs respectives 
finalitats pròpies no lucratives).

L’article (X) determina qui és el subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent: 
ho és tota persona jurídica i també qualsevol entitat que, sense tenir personalitat ju-
rídica, constitueixi una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposi-
ció. En ambdós casos, cal que tinguin objecte mercantil.

Pel que fa a les normes de quantificació del tribut, es defineix la base imposable 
per la suma dels valors corresponents als actius no productius, cadascun d’ells valo-
rat segons el tipus de bé gravat i la quota íntegra es determina per l’aplicació d’una 
tarifa progressiva. El darrer precepte d’aquest capítol fixa la data de meritació de 
l’impost en l’1 de gener de cada any.

Els capítols III i IV, fan referència a les normes de gestió i aplicació del tribut i 
al règim sancionador, respectivament.

Finalment, el capítol V incorpora un darrer article que disposa l’obligació de 
subministrament d’informació a càrrec d’aquelles persones que es dediquen a la 
venda d’obres d’art, antiguitats i joies, fent remissió a una futura ordre per a la de-
terminació de la forma i terminis de compliment del subministrament de la informa-
ció requerida.
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Pel que fa a les disposicions, a banda de les clàusules habituals d’autorització 
de la llei de pressupostos per a la modificació de determinats elements del tribut i de 
referència a la normativa d’aplicació supletòria, es disposa una data excepcional 
de meritació de l’impost per al 2017 i que es fixa en el 30 de juny.

Les dues disposicions finals determinen l’entrada en vigor i l’autorització dels 
desenvolupament reglamentari, respectivament.

Palau del Parlament, 20 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, GP JS; Anna Gabriel i Sabaté, GP CUP-CC, portaveus 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 54659)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de l’im-
post sobre els actius no productius de les persones jurídiques (tram. 202-00044/11).

Esmena 1
GP Socialista
D’addició al subapartat a, de l’apartat 3, de l’article 2

«Article 2. Fet imposable
3. [...] 
a) [...] o de servei públic. S’entén per activitat econòmica l’ordenació per compte 

propi dels mitjans de producció i distribució de béns o serveis».

Esmena 2
GP Socialista
De modificació del subapartat c, de l’apartat 3, de l’article 2

«Article 2. Fet imposable
3. [...]
c) Quan, essent objecte de lloguer, es produeixi els següents supòsits: 
c.1) [...]
c.2) que els béns no estiguin sotmesos a activitat econòmica».

Esmena 3
GP Socialista
D’addició al subapartat c, de l’apartat 5, de l’article 2

«Article 2. Fet imposable
5. [...]
c) les embarcacions i aeronaus, els titulars dels quals tinguin les residències a 

Catalunya, que estiguin amarrades o guardades [...]».

Esmena 4
GP Socialista
D’addició a l’article 4

«Article 4. Contribuent
[...] als que fa referència l’article 2.1.
En el cas que no es pugui recaptar l’impost de qui té la tinença i no coincideix 

amb el titular, es podrà obligar el pagament al titular, com a substitut del contri-
buent».
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Esmena 5
GP Socialista
D’addició a l’apartat 1, de l’article 6

«Article 6. Base imposable 
1. [...] amb deducció de les càrregues, depeses i gravàmens [...]».

Esmena 6
GP Socialista
D’addició

A l’apartat 2, de l’article 6
«Article 6. Base imposable 
2. Els actius s’han de valorar seguint els mateixos criteris que la Llei del Patri-

moni i, a efectes de l’impost, d’acord amb les regles següents: 
[...]».

Esmena 7
GP Socialista
D’addició a l’apartat 1, de l’article 7

«Article 7. Mínim exempt i base liquidable
1. [...] s’estableix en 100.000 euros.
Els mínims exempts són per grups de societats amb els mateixos accionistes».

Esmena 8
GP Socialista
D’addició a l’article 8

«Article 8. Quota integra
[...] 

3.000.000,00 17.500,00 En endavant 1,00%

En cap cas l’import resultant de l’Impost sobre actius no productius podrà ser 
inferior a la quota que es pagaria pel mateix import en concepte de l’Impost del Pa-
trimoni».

Esmena 9
GP Socialista
De modificació de l’article 10

«Article 10. Meritació
L’impost es merita el 31 de desembre de cada any».

Esmena 10
GP Socialista
D’addició d’una disposició transitòria

«Disposició transitòria única. Període de carència
S’estableix un període de carència de 2 anys pels actius subjectes a aquest impost 

abans no comencin a tributar».

Palau del Parlament, 22 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 54682)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de l’impost sobre els actius no produc-
tius de les persones jurídiques (tram. 202-00044/11).

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 1 que resta redactat de la següent forma: 

Article 1. Objecte de la llei 
La present llei té per objecte establir l’impost d’actius no productius i establir una 

sèrie de mesures de naturalesa fiscal que ajudin a garantir les funcions socials de 
determinats actius i l’equitat en la contribució tributaria.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 1 bis

Article 1 bis. Objecte de l’impost 
L’impost sobre els actius no productius té per objecte gravar els béns no produc-

tius i determinats drets que recauen sobre aquests que formen part o que haurien 
de formar part de l’actiu de les persones jurídiques i de societats civils amb objecte 
mercantil, atès que la seva tinença contravé la funció social de la propietat i interfe-
reix negativament en l’assignació eficient dels recursos, en el progrés social i econò-
mic i en la distribució equitativa de la renda.

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió parcial 

Article 3. Exempcions Estan exempts de l’impost: a) Les administracions públi-
ques i els organismes i entitats de dret públic. b) Les representacions diplomàtiques, 
les oficines consulars i els Organismes Internacionals amb seu a Catalunya. c) Els 
béns immobles de les fundacions, de les organitzacions no governamentals i, en ge-
neral, de les entitats sense ànim de lucre, sempre que es destinin, de forma exclusi-
va, a les seves finalitats pròpies no lucratives.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova disposició addicional 

Lluita contra el frau 
1. Per tal de lluitar contra el frau que pugui ocasionar l’aplicació autonòmica de 

l’impost d’actius no productius, el Govern de la Generalitat haurà de presentar al 
Parlament de Catalunya en el termini de 3 mesos les mesures normatives necessà-
ries i impulsar la seva adopció a nivell estatal mitjançant la modificació de l’impost 
de societats i l’impost del patrimoni.

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova disposició addicional 

Revisió de l’efectiva aplicació de l’impost d’actius no productius.
Abans de l’1 de setembre de 2017, el Govern de la Generalitat haurà de presentar 

al Parlament de Catalunya un informe de l’aplicació efectiva de l’impost d’actius no 
productius.
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Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova disposició addicional

Disposició addicional 
Es modifica la lletra c de l’apartat 2 de l’article 33 de la Llei 25/1998, del 31 de 

desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, que resta redac-
tada de la manera següent: 

c) El tipus impositiu aplicable als casinos de joc serà, al menys, del tipus impo-
sitiu mitjà aplicable a qualsevol activitat econòmica.

Palau del Parlament, 23 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Proposició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació 
al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, al de Mossos 
d’Esquadra i al de les policies locals
202-00048/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP JS (reg. 55098; 55124).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.04.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS (reg. 55404).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 04.04.2017; 12:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54948 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 27.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54948)

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

1. Impulsar les mesures i actuacions establertes en el nou Pla de Danys de Fauna 
Cinegètica que s’està implementant des del mes de febrer, per controlar la sobrepo-
blació d’espècies a la demarcació de Lleida, amb l’objectiu de minimitzar el risc que 
la circulació incontrolada de certes espècies animals suposa per al trànsit.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Informar semestralment de les mesures adoptades i dels resultats obtinguts.

Proposta de resolució sobre la llibertat d’expressió i d’associació 
amb relació a la campanya «Boicot, desinversions i sancions»
250-00866/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54962; 54988).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.04.2017 al 04.04.2017).
Finiment del termini: 05.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció educativa domiciliària
250-00867/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54989).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.04.2017 al 04.04.2017).
Finiment del termini: 05.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la igualtat de drets i la no discriminació 
de les persones amb discapacitat sensorial
250-00868/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 54963).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.04.2017 al 04.04.2017).
Finiment del termini: 05.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els detinguts
250-00869/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54964; 54990).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.04.2017 al 04.04.2017).
Finiment del termini: 05.04.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la protecció integral del turó (Mustela 
putorius)
250-00870/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54965; 54991).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.04.2017 al 04.04.2017).
Finiment del termini: 05.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el CAP Les Corts, de Barcelona
250-00871/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54992).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.04.2017 al 04.04.2017).
Finiment del termini: 05.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les maniobres de l’exèrcit a Celrà
250-00872/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54966; 54993).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.04.2017 al 04.04.2017).
Finiment del termini: 05.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les urgències nocturnes a Tarragona
250-00873/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54967; 54995).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.04.2017 al 04.04.2017).
Finiment del termini: 05.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la dotació de mitjans als centres 
penitenciaris de Lleida
250-00874/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54968; 54994).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.04.2017 al 04.04.2017).
Finiment del termini: 05.04.2017; 12:00 h.

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre la consolidació i el sosteniment de les 
llars d’infants municipals
250-00875/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54969; 54996).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.04.2017 al 04.04.2017).
Finiment del termini: 05.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el seguiment de les cartes trameses a 
interlocutors internacionals
250-00876/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54997).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.04.2017 al 04.04.2017).
Finiment del termini: 05.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la transparència de la participació de 
Catalunya en l’Euroregió Pirineus Mediterrània
250-00877/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54998).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.04.2017 al 04.04.2017).
Finiment del termini: 05.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la coordinació de l’Administració de 
justícia per a detectar casos d’emergència social
250-00878/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54970; 54999).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.04.2017 al 04.04.2017).
Finiment del termini: 05.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els professionals sanitaris de la presó 
Model
250-00879/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54971; 55000).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.04.2017 al 04.04.2017).
Finiment del termini: 05.04.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la política energètica
250-00880/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 54972).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.04.2017 al 04.04.2017).
Finiment del termini: 05.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la instal·lació de càmeres de 
videovigilància a les dependències dels centres penitenciaris
250-00881/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54973; 55001).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.04.2017 al 04.04.2017).
Finiment del termini: 05.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la instal·lació de sistemes de 
videovigilància a les sales de ressenya i d’identificació de les 
comissaries dels Mossos d’Esquadra
250-00882/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54974; 55002).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.04.2017 al 04.04.2017).
Finiment del termini: 05.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la formació específica dels funcionaris 
de justícia en ciberseguretat i delictes informàtics
250-00883/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54975; 55003).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.04.2017 al 04.04.2017).
Finiment del termini: 05.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’aturada del Pla director urbanístic Gran 
Via - Llobregat
250-00884/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54976; 55004).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.04.2017 al 04.04.2017).
Finiment del termini: 05.04.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el masclisme en l’esport
250-00885/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 55005).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.04.2017 al 04.04.2017).
Finiment del termini: 05.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la realització d’una consulta sobre el 
futur de la producció d’energia elèctrica a partir de centrals nuclears
250-00886/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS; GP CSP (reg. 54977; 55006; 55113).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.04.2017 al 04.04.2017).
Finiment del termini: 05.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi epidemiològic 
dels efectes de les emissions radiotòxiques derivades del 
funcionament de les centrals nuclears
250-00887/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54978; 55007).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.04.2017 al 04.04.2017).
Finiment del termini: 05.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la mobilitat entre Barcelona i el Vallès
250-00888/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54979; 55008).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.04.2017 al 04.04.2017).
Finiment del termini: 05.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la transparència del comitè 
Interdepartamental de Seguiment i Coordinació dels Protocols sobre 
Abusos Sexuals a Menors o qualsevol altra Forma de Maltractament
250-00889/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54980; 55009).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.04.2017 al 04.04.2017).
Finiment del termini: 05.04.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la transparència dels alts càrrecs de la 
Generalitat
250-00890/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54981; 55010).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.04.2017 al 04.04.2017).
Finiment del termini: 05.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la retirada de les línies d’alta tensió de 
Nou Barris, a Barcelona
250-00891/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 54982).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.04.2017 al 04.04.2017).
Finiment del termini: 05.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura dels serveis d’atenció 
nocturna al CAP de Vallirana
250-00892/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 55011).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.04.2017 al 04.04.2017).
Finiment del termini: 05.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la formació amb relació al Protocol 
d’Istanbul a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
250-00893/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54984; 55012).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.04.2017 al 04.04.2017).
Finiment del termini: 05.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el tràmit sancionador per als vehicles 
d’emergències
250-00894/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 55013).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.04.2017 al 04.04.2017).
Finiment del termini: 05.04.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la necessitat de col·locar desfibril·ladors 
als jutjats
250-00895/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 55014).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.04.2017 al 04.04.2017).
Finiment del termini: 05.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el Projecte Geoparc Conca de Tremp - 
Montsec
250-00896/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 55015).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.04.2017 al 04.04.2017).
Finiment del termini: 05.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’informe «The EU Regional 
Competitiveness Index 2016»
250-00897/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 55016).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.04.2017 al 04.04.2017).
Finiment del termini: 05.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el tancament de la central nuclear de 
Santa Maria de Garoña
250-00898/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54985; 55017).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.04.2017 al 04.04.2017).
Finiment del termini: 05.04.2017; 12:00 h.
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3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra l’atur i la precarietat 
laboral
300-00148/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 55271 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 31.03.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·la-
ció al Govern sobre la lluita contra l’atur i la precarització laboral, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 5 i 6 d’abril de 2017, amb 
el text següent: 

– Sobre la lluita contra l’atur i la precarització laboral

Palau del Parlament, 29 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre llengua i poder
300-00149/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 55525 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 31.03.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 157 del 
Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre llengua i poder, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 5 i 6 
d’abril de 2017, amb el text següent: 

– Sobre llengua i poder.

Palau del Parlament, 30 de març de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

Interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a la província de 
Tarragona
300-00150/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 55622 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 31.03.2017

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel-
lació al Govern sobre les seves actuacions a la província de Tarragona, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 5 i 6 d’abril de 2017.

Palau del Parlament, 31 de març de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs
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Interpel·lació al Govern sobre la pobresa femenina
300-00151/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 55623 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 31.03.2017

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel-
lació al Govern sobre la pobresa femenina, per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 5 i 6 d’abril de 2017.

Palau del Parlament, 31 de març de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre la gestió dels residus
300-00152/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 55636 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 31.03.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 157 del 
Reglament del Parlament, presenten la Interpel·lació al Govern sobre la gestió dels 
residus, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
5 i 6 d’abril de 2017, amb el text següent: 

– Sobre la gestió dels residus

Palau del Parlament, 31 de març de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 

Interpel·lació al Govern sobre la situació actual i les perspectives de 
futur de l’economia catalana
300-00153/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 55668 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 31.03.2017

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel-
lació al Govern sobre la situació actual i perspectives de futur de l’economia catala-
na, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 5 i 6 
d’abril de 2017, amb el text següent: 

– Interpel·lació al Govern sobre la situació actual i perspectives de futur de l’eco-
nomia catalana.

Palau del Parlament, 31 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Interpel·lació al Govern sobre el grau d’inversió en infraestructures a 
Catalunya del Govern espanyol
300-00154/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 55669 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 31.03.2017

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel-
lació al Govern sobre el grau d’inversió en infraestructures del govern espanyol a 
Catalunya, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 5 i 6 d’abril de 2017, amb el text següent: 

– Quin és el capteniment del govern respecte al grau d’inversió en infraestructu-
res del govern espanyol a Catalunya?

Palau del Parlament, 31 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Interpel·lació al Govern sobre les inversions en infraestructures
300-00155/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 55670 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 31.03.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre les inversions en infraestructures, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 5 i 6 
d’abril de 2017, amb el text següent: 

– Interpel·lació sobre les inversions en infraestructures.

Palau del Parlament, 31 de març de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya de 
rebuig de l’escarni a la seu del Partit Popular de Catalunya
401-00022/11

ACORD DE LA JUNTA

28.03.2017

El Parlament de Catalunya, com a institució representativa del poble de Catalu-
nya i cristal·litzadora del pluralisme social i polític de la societat catalana, rebutja 
fermament l’escarni i l’ocupació que el grup polític Arran va organitzar el 27 de 
març a la seu del Partit Popular de Catalunya a Barcelona.

El respecte cap a totes les formacions polítiques democràtiques és la base del 
sistema institucional català. La discrepància política i ideològica és garantia de plu-
ralisme, però la legítima discrepància no pot ésser mai un motiu per a justificar la 
intimidació i la violència.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya reitera el seu compromís amb el plu-
ralisme i el respecte a totes les opcions polítiques.

Palau del Parlament, 28 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, GP JS; Carlos Carrizosa Torres, GP CS; Eva Granados 

Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; Alejandro Fernández Álva-
rez, GP PPC, portaveus

Resolució de la presidència del Parlament per la qual es fa pública 
la renúncia de Beatriz Díaz del Río Mollfulleda 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 del 20 de març de 2017, Beatriz Díaz del Río Mollfu-

lleda ha presentat 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, 29 de març de 2017
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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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 el desviament de vuitanta-un 
milions d’euros destinats a escoles bressol de titularitat pública al 
pagament de concerts educatius
354-00153/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP (reg. 53905).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Ensenyament, 28.03.2017.

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

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Gremi de 
Flequers de la Província de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
de comerç, serveis i fires
352-01356/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 54437).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Gremi de 
Restauració de Barcelona amb relació al Projecte de llei de comerç, 
serveis i fires
352-01357/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 54437).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de 
Pimecomerç amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01358/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 54437).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Nacional de Grans Empreses de Distribució amb relació al Projecte 
de llei de comerç, serveis i fires
352-01359/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 54437).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de 
l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01360/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 54437).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Pimec 
Comerç amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01365/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 54650).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al 
Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01366/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 54650).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de comerç, serveis i fires
352-01367/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 54650).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió 
General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de comerç, serveis i fires
352-01368/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 54650).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions 
Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, 
serveis i fires
352-01369/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 54650).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Agrupament de Botiguers de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de comerç, serveis i fires
352-01370/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 54650).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Comerç Ciutadà amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i 
fires
352-01371/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 54650).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Barcelona Comerç amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis 
i fires
352-01372/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 54650).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell 
d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01373/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 54650).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió 
d’Entitats de Comerç de Catalunya (Retailcat) amb relació al Projecte 
de llei de comerç, serveis i fires
352-01374/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 54650).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Barcelona 
Oberta amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01375/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 54650).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de 
Gremis amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01376/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 54650).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Confederació de Comerç de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de comerç, serveis i fires
352-01377/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 54650).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.



BOPC 375
3 d’abril de 2017

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 43 

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Escola 
Superior de Comerç i Distribució amb relació al Projecte de llei de 
comerç, serveis i fires
352-01378/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 54650).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
comerç, serveis i fires
352-01379/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 54650).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Creu 
Roja amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01380/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 54650).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència per escrit d’una representació de la Federació 
de Fires de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, 
serveis i fires
352-01381/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 54650).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència per escrit d’una representació de la Federació 
d’Associacions d’Artesans d’Ofici de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01382/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 54650).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Javier Millán-Astray, en 
representació de l’Associació Nacional de Grans Empreses de 
Distribució, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01383/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 54653).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Eva Pich Frutos, experta en 
distribució comercial, amb relació al Projecte de llei de comerç, 
serveis i fires
352-01384/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 54653).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Alejandro Goñi i Febrer, president 
de Pimec Comerç, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis 
i fires
352-01385/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 54653).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Obradors, en 
representació de l’Oficina Dinamitzadora Sabadell Centre Comerç, 
amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01386/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 54653).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de 
l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01387/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 54653).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Me Quedo 
Uno amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01388/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 54653).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Me quedo 
Uno amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01389/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 54653).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Bitdefender 
amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01390/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 54653).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Unilever amb 
relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01391/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 54653).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’eCooltra 
amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01392/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 54653).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.
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Proposta d’audiència en comissió d’Esther Pujol, alcaldessa de Tiana 
i presidenta de la Comissió de Comerç de la Federació de Municipis 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i 
fires
352-01393/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 54660).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió del responsable de comerç de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al 
Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01394/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 54660).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Ballarín, regidora 
de Comerç i Mercats de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01395/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 54660).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Pimec amb 
relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01396/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 54660).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Agrupació 
de Botiguers i Comerciants de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de comerç, serveis i fires
352-01397/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 54660).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.



BOPC 375
3 d’abril de 2017

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 47 

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions 
Obreres amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01398/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 54660).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió 
General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de comerç, 
serveis i fires
352-01399/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 54660).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Gremis de Flequers amb relació al 
Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01400/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 54660).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Roger Pallerols, gerent del 
Gremi de Restauració de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
comerç, serveis i fires
352-01401/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 54660).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Josep F. Valls Giménez, 
professor del Departament de Màrqueting d’Esade i catedràtic de la 
Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de comerç, 
serveis i fires
352-01402/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 54660).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Carles Torrecillas, professor 
titular del Departament de Màrqueting d’Esade, amb relació al 
Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01403/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 54660).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Estela Barnet, economista i 
geògraf, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01404/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 54681).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Amadeu Barbany, comerciant 
i expresident del Gran Centre i de l’Associació de Botiguers de 
Granollers, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01405/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 54681).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de comerç, serveis i fires
352-01406/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 54681).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions 
Obreres amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01407/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 54681).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió 
General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de comerç, 
serveis i fires
352-01408/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 54681).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01409/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 54681).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Pimec 
Comerç amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01410/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 54681).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Francesc Povedano, cap del 
Gabinet de la Regidoria de Comerç i Mercats de l’Ajuntament de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01411/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 54681).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’Eusebio Martínez de la Casa, 
fundador i impulsor de Recircula, amb relació al Projecte de llei de 
comerç, serveis i fires
352-01412/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 54816).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.
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Proposta d’audiència en ponència d’Alejandro Goñi i Febrer, 
president de Pimec Comerç, amb relació al Projecte de llei de 
comerç, serveis i fires
352-01413/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 54816).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Flores, portaveu 
de la Xarxa de Comerços per la Reforma Horària, amb relació al 
Projecte de llei de comerç, serveis i fires
352-01414/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 54816).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’Aurora Lonetto, experta en 
globalització i petit comerç, amb relació al Projecte de llei de 
comerç, serveis i fires
352-01415/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 54816).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.03.2017.

Sol·licitud de compareixença d’Artur Mas i Gavarró davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les relacions 
amb els casos de corrupció que afecten Convergència Democràtica 
de Catalunya
356-00559/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 19, tinguda el 29.03.2017, DSPC-C 367.
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Sol·licitud de compareixença de Germà Gordó i Aubarell davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les relacions 
amb els casos de corrupció que afecten Convergència Democràtica 
de Catalunya
356-00560/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 19, tinguda el 29.03.2017, DSPC-C 367.

Sol·licitud de compareixença d’Artur Mas i Gavarró, expresident 
de la Generalitat, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre les declaracions de Fèlix Millet en seu judicial en el 
marc de la investigació de diversos casos de corrupció que afecten 
Convergència Democràtica de Catalunya
356-00565/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 19, tinguda el 29.03.2017, DSPC-C 367.

Sol·licitud de compareixença d’Artur Mas i Gavarró davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el finançament 
de Convergència Democràtica de Catalunya i de les fundacions que 
hi estaven vinculades
356-00569/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 19, tinguda el 29.03.2017, DSPC-C 367.

Sol·licitud de compareixença d’Irene Rigau i Oliver, diputada i 
exconsellera d’Ensenyament, davant la Comissió d’Ensenyament 
perquè informi sobre el desviament de vuitanta-un milions d’euros 
destinats a escoles bressol de titularitat pública al pagament de 
concerts educatius
356-00577/11

SOL·LICITUD

Presentació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP (reg. 53906).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 28.03.2017.
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge amb la consellera de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge sobre el Congrés del Món 
Local
355-00056/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 15 de la Comissió de Governació, Administraci-
ons Públiques i Habitatge, tinguda el 28.03.2017, DSPC-C 366.

Sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge amb la consellera de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge sobre l’estat del procés de 
debat Governslocals.cat
355-00057/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 15 de la Comissió de Governació, Administraci-
ons Públiques i Habitatge, tinguda el 28.03.2017, DSPC-C 366.

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

Compareixença de Montserrat Barniol, directora general de Forests, 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per 
a informar sobre la situació del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat
357-00395/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació, tinguda el 28.03.2017, DSPC-C 365.

Compareixença d’una representació de l’Associació Professional 
d’Agents Rurals de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar sobre la situació del 
Cos d’Agents Rurals de la Generalitat
357-00396/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació, tinguda el 28.03.2017, DSPC-C 365.
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Compareixença de Francesc Batalla, president de la Federació 
d’Entitats Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrum, davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar sobre 
la situació del sector ramader i sobre els resultats de la vacunació 
contra la malaltia de la llengua blava
357-00399/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació, tinguda el 28.03.2017, DSPC-C 365.

Compareixença d’Artur Mas i Gavarró davant la Comissió d’Afers 
Institucionals per a informar sobre les investigacions de diversos 
casos de corrupció en el finançament de Convergència Democràtica 
de Catalunya i de les fundacions que hi estaven vinculades
357-00436/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 19, tinguda el 29.03.2017, 
DSPC-C 367.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
29.03.2017, DSPC-C 367.

Compareixença de Germà Gordó i Aubarell davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a informar sobre les relacions amb els 
casos de corrupció que afecten Convergència Democràtica de 
Catalunya
357-00437/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 19, tinguda el 29.03.2017, 
DSPC-C 367.

Sessió informativa de la Comissió del Síndic de Greuges amb el 
síndic de greuges sobre la resolució relativa a la mort de dos agents 
rurals a Lleida
359-00014/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: síndic de Greuges (reg. 55139).
Comissió competent: Comissió del Síndic de Greuges.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 29.03.2017.
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 33

CONVOCADA PER AL 5 D’ABRIL DE 2017

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 71.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del 

Ple del Parlament, el 5 d’abril de 2017, a les 10.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 5 d’abril, a les 10.00 h).
2. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (article 

49.2 del Reglament).
3. Proposició de llei de mesures urgents per a la prevenció i tractament de les 

situacions de maltractament de menors en l’àmbit educatiu. Tram. 202-00030/11. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totali-
tat (text presentat: BOPC 140, 14).

4. Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2016. Tram. 360-
00020/11. Síndic de Greuges. Presentació de l’informe (informe: BOPC 327, 41). 
(Aquest punt es debatrà el 5 d’abril, a les 15:00 h).

5. Informe de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció 
per a la Regeneració Democràtica. Tram. 260-00002/11. Comissió d’Estudi de les 
Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica. (Aquesta 
tramitació resta condicionada a l’admissió a tràmit de les conclusions per part de la 
Mesa i del procediment que determini).

6. Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra l’atur i la precarietat laboral. 
Tram. 300-00148/11. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre llengua i poder. Tram. 300-00149/11. Grup Par-
lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a la província de Tarragona. 
Tram. 300-00150/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la pobresa femenina. Tram. 300-00151/11. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la situació actual i les perspectives de futur de 
l’economia catalana. Tram. 300-00153/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Subs-
tanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la gestió dels residus. Tram. 300-00152/11. 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre el grau d’inversió en infraestructures a Catalu-
nya del Govern espanyol. Tram. 300-00154/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. 
Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre les inversions en infraestructures. Tram. 300-
00155/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el nomenament del nou 
director de TV3. Tram. 302-00134/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la saturació dels recur-
sos sanitaris i l’impacte en l’accessibilitat. Tram. 302-00131/11. Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’educació infantil. 
Tram. 302-00129/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’accés universal a l’edu-
cació infantil. Tram. 302-00130/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya. Debat i votació.
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18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la despoblació a les zo-
nes rurals. Tram. 302-00132/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis socials rela-
cionats amb el trastorn de l’espectre autista. Tram. 302-00133/11. Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la mercantilització de la 
vida i dels béns i els serveis comuns. Tram. 302-00135/11. Grup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació.

Palau del Parlament, 31 de març de 2017
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Jubilació d’un funcionari del Parlament

ACORD

Mesa del Parlament, 28.03.2017

Secretaria General 
El 7 d’abril de 2017, Artur Armengol i Furriols compleix l’edat determinada per 

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

Artur Armengol i Furriols compleix les condicions i els requisits per a causar drets 
passius de jubilació.

Atesa la documentació aportada per Artur Armengol i Furriols, amb relació al 
compliment dels requisits que estableix l’article 4 de la Llei de l’Estat 27/2011, d’1 d’a-
gost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social.

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

Acorda: 
Declarar jubilat Artur Armengol i Furriols, amb efectes del 8 d’abril de 2017, tot 

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

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

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

Palau del Parlament, 28 de març de 2017
El secretari general, Xavier Muro i Bas
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