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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 664/XI del Parlament de Catalunya, de designació dels 
diputats que han de defensar davant el Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007,  
del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets  
i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució  
o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura 
271-00001/11

ADOPCIÓ

Mesa del Parlament, sessió 94, 09.05.2017 

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de maig de 2017, d’acord amb 
l’article 87.2 de la Constitució espanyola, amb l’article 61.b de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya i amb l’article 173.4 del Reglament del Parlament, una vegada escolta-
da la Junta de Portaveus, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya designa els diputats David Bonvehí i Torras, del Grup 

Parlamentari de Junts pel Sí; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socia-
lista, i Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 
perquè defensin davant el Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’am-
plien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència 
durant la Guerra Civil i la Dictadura.

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

Forcadell i Lluís
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00050/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP (reg. 60259; 60365).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.05.2017; 12:00 h.

Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de 
traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions 
que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
202-00052/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs; GP CSP (reg. 60260; 60276; 60366).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.05.2017; 12:00 h.

Proposició de llei de creació i finançament del Sistema d’Escoles 
Bressol de Catalunya
202-00053/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60035; 60123).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.05.2017 al 26.05.2017).
Finiment del termini: 29.05.2017; 12:00 h.

Proposició de llei contra l’abús bancari
202-00054/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JS; GP PPC (reg. 60036; 60124; 60253).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.05.2017 al 26.05.2017).
Finiment del termini: 29.05.2017; 12:00 h.
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Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00055/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs; GP CSP (reg. 60261; 60277; 60367).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.05.2017; 12:00 h.

Proposició de llei de l’eliminació dels mòduls prefabricats als centres 
educatius públics de Catalunya
202-00056/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 60037; 60125).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.05.2017 al 26.05.2017).
Finiment del termini: 29.05.2017; 12:00 h.

Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la 
llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les 
municipalitzacions
202-00060/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 3 dies hàbils (del 
25.05.2017 al 29.05.2017).
Finiment del termini: 30.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.

3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament

Proposta de reforma del Reglament del Parlament
211-00001/11

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

Sol·licitud: GP Cs; GP JS; GP CUP-CC (reg. 59990; 60282; 60373).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 24.05.2017; 12:00 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els assassinats extrajudicials a les 
Filipines
250-00964/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 60292 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 22.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 60292)

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

1. Mostra la seva més profunda preocupació per la situació creada a Filipines per 
la suposada campanya contra el tràfic de drogues impulsada pel President Rodrigo 
Duterte, i la seva més enèrgica condemna dels assassinats extrajudicials que s’estan 
succeint, a mans de la policia filipina i d’altres actors induïts per aquesta o pel Go-
vern filipí, des de l’inici d’aquesta suposada campanya contra el tràfic de drogues, 
atès que conculquen els més elementals principis de l’Estat de Dret, del dret penal 
democràtic, del dret internacional i dels drets humans.

Proposta de resolució sobre l’aplicació del règim disciplinari del Cos 
de Mossos d’Esquadra
250-00972/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 60291 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 22.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 60291)

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

1. Continuar assegurant el ferm i escrupolós compliment del règim disciplinari 
del cos de Mossos d’Esquadra per part de totes i cada una de les unitats administra-
tives dependents de la Direcció General de la Policia.

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

2. Continuar assegurant, en conseqüència, que qualsevol agent rep el mateix 
tractament dins del cos, amb independència de la secció, ABP o destí on presti els 
seus Serveis.
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Proposta de resolució sobre la vulneració dels drets de les persones 
LGBTI a Txetxènia
250-00978/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 60293 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 22.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 60293)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 4

4. Insta el Govern de la Generalitat a donar suport a les entitats socials que tre-
ballen per a l’enfortiment de les organitzacions de la societat civil de la Federació 
Russa que defensen els Drets Humans, i específicament per a les que defensen els 
drets de les persones LGTBI.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els resultats 
escolars
302-00148/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 60281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre els resultats escolars (tram. 300-00166/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. En els centres que han obtingut uns resultats inferiors a la mitjana del sistema 

en les proves de competències bàsiques, reduir les ràtios alumnes/unitat i augmentar 
les ràtios docents/unitat per tal d’assegurar una resposta global de centre a la situa-
ció palesada per aquestes proves. 

2. Augmentar el personal docent als centres d’educació infantil i primària per fer 
un acompanyament escolar des de l’inici de l’escolarització i un reforç per als alum-
nes de qui es detecta que no assoleixen les competències bàsiques.

3. Augmentar la dotació de professorat d’anglès per reduir les ràtios a les classes 
d’aquesta matèria mitjançant l’augment de desdoblaments i que aquests es facin se-
gons el nivell d’anglès de l’alumnat.

4. Potenciar les escoles de segona oportunitat per reduir les xifres de fracàs es-
colar i l’abandonament escolar prematur.

5. Crear els mecanismes necessaris per afavorir la coordinació entre el professo-
rat per regular les tasques acadèmiques extraescolars (els anomenats deures) i reduir 
així la càrrega per als alumnes.

6. Establir una partida pressupostària suficient per dotar els centres que ho desit-
gin de llibres de text gratuïts mitjançant un sistema de préstec.

7. Garantir, dins el mateix municipi, la gratuïtat del transport escolar per als 
alumnes que s’escolaritzen a centres que estiguin allunyats dels nuclis urbans.
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8. Augmentar la dotació de beques per a l’alumnat de batxillerat i de formació 
professional.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis  
de menjador i transport escolar
302-00149/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 60298 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre els serveis de menjador i transport escolar (tram. 300-00164/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar, abans de l’inici del curs 2017-2018, l’actualització del Decret 

160/1996 pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents pú-
blics de titularitat del Departament d’Ensenyament, després d’un procés participatiu 
i amb el màxim consens de la comunitat educativa.

2. Aplicar, abans de l’inici de curs 2018-19, l’actualització del Decret 161/1996 
pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament 
de l’alumnat en l’educació obligatòria, després d’un procés participatiu i amb el mà-
xim consens de la comunitat educativa.

3. Donar compliment a la Moció 196/X del Parlament de Catalunya sobre els 
menjadors escolars.

4. Establir un sistema de control i supervisió de la normativa reguladora dels 
serveis de menjador i transport escolar per sancionar les irregularitats i els incom-
pliments que es produeixin en la prestació d’aquests serveis.

5. Preveure i garantir una partida suficient en el proper exercici pressupostari per 
al sosteniment del servei de transport escolar i la suficiència d’ajuts per aquest ser-
vei, atenent a criteris de distància mínima, de dificultats d’accés i de renda.

6. Reconèixer en el nou Decret regulador del servei de menjador als centres do-
cents el servei de menjador com un servei troncal dins el sistema educatiu, de caràc-
ter universal no obligatori, que cal integrar en el currículum educatiu, en els ense-
nyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, primària i secundària.

7. Introduir en el nou Decret regulador del servei de menjador als centres do-
cents el criteri de renda com a barem a l’hora d’atorgar ajuts de menjador escolar a 
l’alumnat escolaritzat en centres concertats fora del municipi de residència per man-
ca d’oferta pública en el propi.

8. Garantir que els professionals que presten el servei de menjador escolar tenen 
una formació específica i abordar la precarització del sector promovent una millora 
de les seves condicions laborals.

9. Introduir ràtios màximes d’alumnes per professionals per a la prestació del 
servei de menjador, per a les diferents etapes educatives (des del primer cicle d’edu-
cació infantil fins a la secundària), que permetin una bona atenció de l’alumnat, la 
realització d’una tasca pedagògica durant aquest temps educatiu i acabar amb els 
casos de massificació als menjadors escolars existents.
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10. Dotar de professionals específics el servei de menjador escolar per garan-
tir un servei veritablement inclusiu capaç d’atendre adequadament l’alumnat amb 
NEE abans de l’inici del proper curs 2017-18, i incloure el servei de menjador en el 
projecte de decret de l’atenció educativa a l’alumat en el marc d’un sistema educatiu 
inclusiu.

11. Destinar els recursos necessaris a establir i implementar protocols de segure-
tat alimentària a totes les escoles de Catalunya, per garantir un servei de menjador 
sense gluten segur, per mitjà de mecanismes de control obligatori dels procediments 
d’elaboració i de servei, de la formació integral necessària del conjunt de professio-
nals vinculats a aquest servei (cuina, càtering, monitors, etc.) i l’establiment d’un 
règim sancionador en cas de negligències.

12. Assegurar que tots els centres educatius de Catalunya ofereixin un servei de 
menjador adient per l’alumnat amb patologies relacionades amb la ingesta del glu-
ten, amb garanties de seguretat, en el curs 2018-19.

13. Reobrir els menjadors escolars a tots els instituts abans de l’inici del proper 
curs 2017-2018 i avançar l’horari de menjador a la secundària d’acord amb criteris 
de salut dels joves.

14. Assegurar que la contractació pública garanteixi un servei de qualitat, per 
preservar la funció educativa del servei escolar de menjador.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una universitat 
per a tothom i sense precarietat
302-00150/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 60299 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al 
Govern sobre una universitat per a tothom i sense precarietat (tram. 300-00165/11).

Moció
1. El Parlament de Catalunya dona suport a les legítimes reivindicacions dels i 

les estudiants, així com dels i les treballadores del sistema universitari català.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern: 
a) A fer les gestions oportunes davant les universitats perquè deixin d’aplicar 

el RD 14/2012 sobre «medidas urgentes de racionalización del gasto público en el 
ámbito educativo del 2012» amb el fi d’evitar l’acomiadament, i la precarització del 
PDI universitari català

b) A l’aplicació automàtica de les beques equitat als estudiants inscrits en les ti-
tulacions del sistema universitari públic català a través de les dades fiscals propor-
cionades per hisenda.

c) A modificar els trams de beques equitat, reduint el nivell de renda dels primers 
trams i ampliant els nivells de renda de els últims, per tal d’equilibrar la presència 
d’estudiants en tots els trams.

d) A garantir un mínim del 70% de places de màster habilitants a preus públics 
en comparació amb l’oferta dels graus base d’aquests.
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e) A aplicar pel curs vinent les mesures de la llei de pressupostos de reversió de 
les retallades als treballadors de les universitats catalanes aplicades l’any 2012.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CsP 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’actualitat  
de la Unió Europea
302-00151/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 60301 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Carles Riera Albert, diputat del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el 
que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’actualitat de la Unió Europea (tram. 
300-00169/11).

Moció
Considerant la greu crisi política per la que travessa la UE.
Atesa la gran distància existent entre alguns del ideals fundacionals de la UE i la 

seva realitat actual, tant a nivell social com democràtic.
Considerant la negativa contribució de la UE en els proppassats i presents con-

flictes polítics i militars en la regió mediterrània i en l’orient pròxim i mitjà, que ha 
accentuat les crisis humanitàries, ha incidit negativament en el respecte als drets hu-
mans, civils i polítics, i ha generat una major inestabilitat a la regió.

Davant la negligència i el fracàs de la UE pel que fa a la crisi de les refugiades, 
i en les seves polítiques d’asil i immigració.

A la vista de la palesa complicitat de la UE amb els poders econòmics financers i 
multinacionals especulatius i extractivistes per damunt dels drets socials de la ciuta-
dania europea, així com dels drets socials i ambientals en altres regions del planeta.

Vista la baixa sensibilitat democràtica de la UE davant els drets col·lectius dels 
pobles europeus i en especial del seu dret a l’autodeterminació.

Tenint en compte el frau democràtic que han suposat esdeveniments com l’in-
compliment del resultat del referèndum a Grècia o la reforma deutocràtica de la 
Constitució Espanyola, entre altres.

Atesa la creixent presència i influència de l’extrema dreta en la política i la so-
cietat europees.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. En les seves relacions amb la UE, les seves institucions, i els seus estats mem-

bres, expressar i fer palès un posicionament pluralista, que posi de manifest l’opinió 
crítica d’una part de la població catalana sobre la UE, que la considera altament de-
ficient pel que fa a la salvaguarda dels drets socials i democràtics de la seva ciutada-
nia i pel que fa a la seva política internacional.

2. Defensar davant la UE i els fòrums internacionals en què participi la neces-
sitat d’un nou projecte per a Europa més enllà dels dèficits democràtics i socials de 
l’actual UE, un nou projecte que és possible i necessari lluny de la proposta xenòfo-
ba de l’extrema dreta i com a mur de contenció d’aquesta.

3. Defensar activament els drets col·lectius dels pobles i en particular el seu dret 
a l’autodeterminació.
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4. Comprometre’s en l’acció política i diplomàtica escaient per a contribuir a la 
construcció d’un nou projecte europeu, fidel als drets socials i democràtics de la po-
blació europea, als seus drets col·lectius, i a la cooperació pacífica i democràtica amb 
els pobles veïns, en especial de l’àrea mediterrània.

5. Contribuir activament a la construcció d’un àmbit de cooperació i solidaritat 
en la regió euromediterrània, basat en la salvaguarda dels drets civils, socials i po-
lítics de la seva població, dels drets col·lectius dels seus pobles i nacions sense estat, 
de la plena garantia dels drets de ciutadania de la seva immigració, i dels drets d’asil 
i refugi. Així com també en la desmilitarització i la resolució pacífica dels conflic-
tes, en el respecte a la sobirania dels pobles i al seu dret a l’autodeterminació, i des 
del compromís amb un espai mediterrani que superi les lògiques colonials Nord-Sud 
i Occident-Orient, esdevenint un mar de trobada de pobles i no una tomba per a les 
que fugen de les desigualtats i els conflictes.

6. En el marc del procés constituent de la República Catalana, obrir un gran 
debat nacional i democràtic sobre Europa, la UE i les relacions que el poble català 
lliurement vulgui tenir-hi, des de l’exercici del seu dret a decidir i en benefici de les 
seves sobiranies.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Carles Riera Albert, diputat, GP CUP-CC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els centres 
especials de treball
302-00152/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 60303 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
els centres especials de treball (tram. 300-00163/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Destinar la totalitat dels recursos que destina la Conferència Sectorial de Tre-

ball i Assumptes Socials per l’Eix3 (Oportunidades de Empleo) a subvencionar el 
50% del Salari Mínim Interprofessionals a tots els treballadors i treballadores amb 
discapacitat dels Centres Especials de Treball a Catalunya, així com a les Unitats de 
Suport a l’Activitat Professional (USAP).

2. Destinar la partida de fons propis de la Generalitat per a ajuts directes a les 
persones amb un grau de discapacitat superior al 45% dels Centres Especials de 
Treball a Catalunya.

3. Eliminar els topalls establerts, que deixen fora de subvenció del Salari Mínim 
Interprofessional a tots els nous treballadors des de l’any 2011, per tal de permetre 
la contractació de persones amb discapacitat intel·lectual i assegurar que totes les 
persones amb discapacitat dels Centres Especials de Treball reben un mínim comú 
del 50% del Salari Mínim Interprofessional, d’acord amb la llei, proporcional a la 
seva jornada laboral.

4. Garantir que cap persona amb discapacitat perd el seu lloc de treball al Centre 
Especial de Treball per manca de finançament del 50% del Salari Mínim Interpro-
fessional que tenen reconegut per Llei.
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5. Publicar la nova convocatòria d’Ordres de forma immediata, després d’un pro-
cés de negociació i acord de les entitats del sector i assegurar, l’any 2018, que les 
noves ordres es publicaran durant el primer trimestre de l’any.

6. Disposar, en els pressupostos de la Generalitat del 2018, d’un fons de rescaba-
lament de 30 milions d’euros que garanteixi el cobrament de la subvenció de l’SMI i 
USAPS als Centres Especials de Treball sempre que l’Odre de la Generalitat surti 
amb posterioritat a l’1 de maig de l’any en curs, per assegurar els drets dels treballa-
dors i evitar la tensió de tresoreria dels Centres Especials de Treball.

7. En el termini d’un mes, fer arribar als grups parlamentaris un informe detallat 
del destí de la totalitat dels fons de la Conferència Sectorial de Treball i Assumptes 
Socials i de tots els fons propis del Govern destinats a Centres Especials de Treball 
dels anys 2015 i 2016, i publicar aquests informes al web de transparència de la Ge-
neralitat anualment.

8. Aprovar un nou model de Centres Especials de Treball a Catalunya durant 
l’any 2017, que compti amb el màxim consens de les entitats representatives del sec-
tor i asseguri el compliment de la legislació en vigor.

9. Doblar, en el termini de d’un any, el número de persones amb discapacitat in-
serides al mercat ordinari, així com el nombre d’inspeccions laborals a les empre-
ses en relació amb compliment de la reserva de llocs de treball per a persones amb 
discapacitat de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva 
inclusió social.

10. Crear, en el termini de sis mesos, un Pla Específic adreçat a fomentar la in-
serció a l’empresa ordinària i a l’ocupació de qualitat per a les persones amb disca-
pacitat, que discrimini positivament aquelles persones amb especials dificultats en 
relació a la seva discapacitat i garanteixi els suports necessaris per desenvolupa la 
seva activitat productiva amb normalitat.

11. Potenciar els centres especials de treball sense ànim de lucre, arrelats al ter-
ritori i compromesos amb les persones amb discapacitat intel·lectual d’una manera 
integral.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la destinació  
de recursos públics a l’organització d’un referèndum il·legal
302-00153/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 60338 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Esperanza García González, diputada 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent 
a la Interpel·lació al Govern sobre la destinació de recursos públics a l’organització 
d’un referèndum il·legal (tram. 300-00167/11).

Moció
1. El Parlament de Catalunya manifesta que: 
a) Les institucions democràtiques representatives del poble de Catalunya han 

d’ajustar la seva actuació al marc legal, i en aquest sentit no poden posar els recursos 
públic dels que disposen al servei d’accions contràries a les normes que les legitima.
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b) És necessari que els òrgans rectors de les institucions que representen el 
pluralisme polític i social de Catalunya actuïn amb imparcialitat per a garantir el 
debat polític.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) No executar les partides pressupostàries previstes al Pressupost de la Genera-

litat per l’any 2017 per a la celebració d’un referèndum il·legal sobre el futur polític 
de Catalunya mentre sigui vigent la suspensió dictada pel Tribunal Constitucional.

b) No destinar més recursos públics amb l’objectiu d’implementar i/o organitzar 
accions contràries a l’ordenament constitucional i estatutari.

c) Paralitzar les licitacions dels Acords marc per al subministrament d’urnes 
(exp. GO 2017 84) publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 9 de 
maig de 2017, així com pel subministrament de material electoral amb motiu de la 
celebració d’eleccions al Parlament de Catalunya. (exp. GO 2016 100).

d) Reorientar l’activitat de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern a millorar l’au-
togovern de la Generalitat de Catalunya dins del marc constitucional i estatutari, i 
donar publicitat a tots els treball que impulsa i elabora l’Institut d’Estudis de l’Au-
togovern.

e) Informar, en el termini d’un mes, dels recursos públics destinats a l’organit-
zació d’un referèndum il·legal, i proporcionar tota la informació sol·licitada pels di-
putats del Parlament d’acord el dret a l’accés a la informació que el Reglament del 
Parlament els hi reconeix.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Esperanza García González, diputada, 

GP PPC 
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Compareixença de David Fernàndez, periodista i exdiputat  
al Parlament de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació  
sobre l’Operació Catalunya
357-00488/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2, 
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions  
del Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx del conseller d’Empresa i Coneixement  
a la consellera de la Presidència
330-00063/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 60359 / Coneixement: 23.05.2017

Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència del conseller de Empresa i Coneixement, del 22 al 23 de 
maig de 2017, ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx del seu Departament la 
consellera de la Presidència.

Cordialment,

Barcelona, 16 de maig de 2017
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la R.: El Decret 48/2017, de 16 de maig, d’encàrrec de despatx del conseller 
d’Empresa i Coneixement a la consellera de la Presidència, del 22 al 23 de maig, amb-
dós inclosos, és publicat al DOGC 7374, del 22 de maig de 2017.
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