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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 25/XI del Parlament de Catalunya, per la qual s’elegeixen
sis vocals del Consell Assessor de l’Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries
284-00004/11
ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 12, 16.03.2016, DSPC-P 15

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 16 de març de 2016, d’acord amb
l’article 12 de la Llei 4/2009, del 15 d’abril, de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya elegeix Eva Carreras Salvadó, Tomàs Castells Fresquet,
Montserrat Escutia i Acedo, Joan Gené i Albesa, Albert Rubiol Vilalta i Vicente Sanchís Almenar vocals del Consell Assessor de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.
Palau del Parlament, 16 de març de 2016
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Resolució 26/XI del Parlament de Catalunya, per la qual es designen sis
membres de la Junta de Govern del Memorial Democràtic
284-00005/11
ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 12, 16.03.2016, DSPC-P 15

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 16 de març de 2016, d’acord amb
l’article 6.2.b de la Llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic, i l’article
93 de la Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya designa Jordi Canal Morell, Jordi Font i Cardona, Emiliano Jiménez León, Andreu Mayayo i Artal, Enric Pujol Casademont i Josep Maria
Royo Aspa membres de la Junta de Govern del Memorial Democràtic.
Palau del Parlament, 16 de març de 2016
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

1.15.

Mocions

Moció 10/XI del Parlament de Catalunya, sobre el dret al treball digne
i la generació d’ocupació
302-00013/11
APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 12, 17.03.2016, DSPC-P 16

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de març de 2016, d’acord amb l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre el dret al treball digne i la generació d’ocupació (tram. 302-00013/11), presentada
pel diputat Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 14871), pel Grup Parlamenta1.10. Acords i resolucions
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ri del Partit Popular de Catalunya (reg. 14940), pel Grup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 14942), pel Grup Parlamentari de Ciutadans
(reg. 14945) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 14947).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la
següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya, pel que fa al marc de relacions laborals, es compromet
a incorporar com una de les primeres i principals prioritats objecte d’estudi en la Comissió d’Estudi del Procés Constituent un model de relacions laborals per a Catalunya
que defineixi les característiques del dret a un treball de qualitat i un salari digne, les
mesures de redistribució de la riquesa que poden permetre generar ocupació de qualitat,
les garanties de la negociació col·lectiva i la participació dels treballadors en l’empresa, i
les garanties de respecte, igualtat i no-discriminació en l’entorn laboral.
2. El Parlament de Catalunya, en el marc de l’article 45.4 de l’Estatut d’autonomia,
insta el Govern a consolidar la construcció d’un espai català de relacions laborals estable, per a fomentar el diàleg i la concertació social, la negociació col·lectiva i la resolució extrajudicial de conflictes, reforçar el paper dels interlocutors socials i establir
espais de concertació de les polítiques socioeconòmiques, com a alternativa a les reformes laborals que han facilitat la desregulació i la pèrdua de drets i de capacitat salarial
dels treballadors.
3. El Parlament de Catalunya considera que la reforma laboral aplicada a partir del
2012 ha estat ineficaç per a generar ocupació, inútil per a aturar el tancament d’empreses i injusta per als treballadors, i demana al Congrés dels Diputats la presa en consideració de les iniciatives necessàries per a derogar-la.
4. El Parlament de Catalunya, amb la perspectiva de l’Acord interprofessional de Catalunya 2015-2017, insta el Govern a acordar des de la concertació social i a presentar-li,
en el termini de sis mesos, un pla de xoc per a l’ocupació com a instrument de garantia
i confiança per a la recuperació de l’ocupació i el millorament de l’ocupabilitat de les
persones aturades, amb especial incidència en els col·lectius més vulnerables, entre els
quals hi ha els joves, els més grans de quaranta-cinc anys i els aturats de llarga durada.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Presentar-li, en el termini de sis mesos, un pla d’actuació per al millor aprofitament dels recursos del Fons social europeu –Pla 2014-2010– amb relació a la promoció
de l’ocupació de qualitat.
b) Revisar, conjuntament amb les organitzacions juvenils més representatives, el
programa Garantia Juvenil 2014-2020, per tal d’incloure en el pla d’actuació d’aquesta legislatura iniciatives i inversions que tinguin com a objectiu l’ocupació de qualitat,
amb drets, sous i condicions de treball dignes, i que evitin la precarització laboral dels
joves.
c) Completar els programes de foment de l’ocupació i foment empresarial, pobrament executats en l’exercici del 2015.
d) Garantir en el desplegament reglamentari de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el caràcter públic i gratuït de totes les polítiques actives dels serveis d’ocupació, la construcció
d’una xarxa compartida i coordinada amb els serveis de les administracions locals i la
garantia de dotació dels recursos humans, materials i econòmics necessaris perquè tinguin eficàcia.
e) Incrementar els recursos humans a disposició de les oficines del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a desenvolupar les tasques d’orientació i intermediació en la cerca d’ocupació, definint l’estructura i la relació de llocs de treball necessaris i suficients d’aquestes oficines.
f) Articular mecanismes de coordinació i actuació conjunta i estratègica del SOC
amb empreses, centres de formació professional, universitats, vivers d’empreses i altres
agents del món econòmic, per tal de millorar l’eficiència del mercat de treball.
g) Presentar-li, en el termini de tres mesos, un calendari prioritzat amb una selecció
de mesures urgents de promoció i control de les activitats de prevenció a les empreses,
dins el III Pla de seguretat i salut laboral 2015-2020, per a frenar l’increment de la sinistralitat per accidents de treball.
1.15. Mocions
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h) Presentar-li en el termini més breu possible un pla d’inspecció específic per a executar dins aquesta onzena legislatura que inclogui mesures de formació i assessorament
a empreses i que permeti avaluar l’efectivitat i l’acompliment dels principis d’igualtat en
el treball i de no-discriminació per raó de sexe, origen, edat, discapacitat o condició social, aportant els recursos necessaris per a fer-ho possible de manera efectiva.
i) Presentar-li en el termini més breu possible, a fi de poder-lo executar dins aquesta
legislatura, un pla d’actuació de la Inspecció de Treball de Catalunya que situï les prioritats de l’autoritat laboral amb relació a les conductes contràries als drets laborals o irregulars en la seva aplicació i desenvolupament.
j) Convocar de manera urgent els agents socials i econòmics a una mesa per a la
concertació en matèria salarial per tal d’arribar a un acord nacional per a la recuperació salarial i l’establiment de salaris dignes com a element dinamitzador de l’economia.
k) Instar el Govern de l’Estat a apujar el salari mínim interprofessional perquè assoleixi, en el termini de dues legislatures, el 60% del salari mitjà net, que és la quantia
que assenyala la Carta social europea com a retribució mínima suficient, tendint cap a
un salari mínim europeu.
l) Impulsar un acord entre organitzacions sindicals i empresarials representatives
per a fixar un salari mínim de referència que hauran de respectar totes les empreses que
contractin amb el Govern de la Generalitat.
m) Promoure dins el marc de relacions del Govern amb el món local, acords de ciutat que permetin establir, de manera concertada entre administracions locals, sindicats i
empresaris, un salari mínim de ciutat, amb l’objectiu que sigui respectat per les empreses que contractin amb els ajuntaments o altres administracions locals.
n) Revisar l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) en el marc del Projecte de llei de pressupostos per al 2016, amb la voluntat d’anar-lo apropant en els propers
anys a l’objectiu que, amb relació al salari mínim, determina la Carta social europea.
o) Tenir la iniciativa política proactiva necessària per a evitar la deslocalització
d’empreses de Catalunya, especialment les que aporten coneixement estratègic per al
desenvolupament industrial del país.
6. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport als treballadors d’empreses en
crisi com Covestro, Ercros, General Electric, Delphi i Bacardí, entre altres, i insta el
Govern a assegurar un paper mediador actiu per a evitar la pèrdua de llocs de treball.
Palau del Parlament, 17 de març de 2016
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 11/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’ocupació
302-00015/11
APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 12, 17.03.2016, DSPC-P 16

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de març de 2016, d’acord amb l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació (tram. 302-00015/11), presentada pel diputat Pol Gibert Horcas, del Grup
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans
(reg. 14543), pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 14868), pel Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 14941), pel Grup Parlamentari de
Junts pel Sí (reg. 14948) i pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular Crida Constituent (reg. 15411).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la
següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya, pel que fa a la igualtat salarial, insta el Govern a:
a) Presentar en el termini de tres mesos, per mitjà del web www.transparencia.gencat.cat, la informació relativa a la presència de dones a les gerències d’empreses públiques, organismes públics, fundacions i consorcis de la Generalitat i dels ens locals.
1.15. Mocions
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b) Presentar-li, durant el període de sessions actual, un informe de diagnosi sobre la
situació de desigualtat salarial a Catalunya entre homes i dones, amb el propòsit de tenir
informació recent i detallada per a lluitar contra les desigualtats salarials.
c) Elaborar i presentar-li, durant aquest període de sessions, un informe per a avaluar l’eficiència de les actuals polítiques actives d’ocupació destinades a la igualtat de
gènere, per tal de proposar accions de futur.
d) Desenvolupar un pla d’igualtat retributiva, treballant amb els àmbits social i empresarial, per a reduir l’escletxa salarial entre homes i dones, i introduir la lluita contra
la desigualtat salarial dins els plans d’igualtat de les empreses.
e) Desplegar al més aviat possible els articles de la Llei d’igualtat que són competència del Departament de Treball, Afers Social i Famílies, i presentar a la Comissió
de Treball, durant el període de sessions actual, el projecte d’agents per la igualtat a les
empreses.
2. El Parlament de Catalunya, pel que fa a la crisi d’empreses, insta el Govern a:
a) Crear i convocar, durant el període de sessions actual, una taula amb administracions i agents socials i econòmics per a impulsar un pacte pel treball que busqui transformar el creixement econòmic en benestar per als ciutadans, amb l’objectiu de:
1r. Posar en el centre del debat el model productiu.
2n. Basar-se en el diàleg social per a abordar mecanismes de garantia de la protecció dels drets laborals.
3r. Centrar-se en la creació d’ocupació de qualitat, amb salaris dignes i estable.
b) Presentar-li, durant el període de sessions actual, un informe sobre les indústries
que han tancat o traslladat llurs plantes, i analitzar les causes i les actuacions del Govern per a evitar-ne el tancament o el trasllat.
3. El Parlament de Catalunya, pel que fa al Servei d’Ocupació de Catalunya, insta el
Govern a:
a) Potenciar el Servei d’Ocupació de Catalunya com a veritable servei públic d’acompanyament als desocupats, i comprometre’s a recuperar fins als nivells del 2010 l’aportació de recursos propis en el proper projecte de llei de pressupostos de la Generalitat
de Catalunya.
b) Presentar-li, durant el període de sessions actual, un informe sobre l’estat actual
del Servei d’Ocupació de Catalunya que inclogui, entre altres dades, les ràtios de personal d’atenció al públic i administratiu en cada oficina, el percentatge d’inserció i la relació dels llocs de treball.
c) Potenciar la col·laboració amb els ajuntaments en l’àmbit de l’ocupació, sens perjudici de les tasques del Servei d’Ocupació de Catalunya i sempre amb la dotació de recursos corresponent, per tal de millorar l’atenció als desocupats.
d) Recuperar, en el mínim temps possible, la dotació de llocs de treball del Servei
d’Ocupació de Catalunya per a poder oferir els serveis bàsics d’orientació i formació per
a l’acreditació de 150.000 persones cada any i per a l’increment progressiu de la ràtio
d’orientadors per a arribar a un per cada tres-cents aturats, per a tendir a assolir la mitjana recomanada per l’Organització Internacional del Treball, que és de vuitanta-cinc
aturats per cada orientador.
e) Assegurar que, després dels processos de promoció interna del personal de la Generalitat que es duguin a terme, no s’amortitzarà cap de les places vacants que en resultin i es mantindrà en aquests llocs de treball vacants els interins que actualment ocupen
les places.
f) Definir l’estructura de les oficines de treball i la relació de llocs de treball suficients i necessaris per a permetre dur a terme tots els processos relacionats amb l’ocupació des dels serveis públics, inclosa la intermediació, i evitar destinar recursos humans
innecessaris al programa d’agències de col·locació.
g) Completar els programes de foment de l’ocupació i foment empresarial, pobrament executats en l’exercici del 2015.
Palau del Parlament, 17 de març de 2016
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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Moció 12/XI del Parlament de Catalunya, sobre la resolució del conflicte
laboral a Transports Metropolitans de Barcelona i sobre el bon govern i la
transparència en aquesta empresa i en el conjunt d’empreses públiques
302-00016/11
APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 12, 17.03.2016, DSPC-P 16

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de març de 2016, d’acord amb l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre Transports Metropolitans de Barcelona (tram. 302-00016/11), presentada pel diputat
Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular Crida Constituent, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg.
14544), pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 14949), pel Grup Parlamentari de
Catalunya Sí que es Pot (reg. 14950) i pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 15260).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la
següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fer les gestions necessàries perquè el conjunt d’empreses públiques de Catalunya,
i també l’empresa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), facin públics els pressupostos respectius, en els termes en què hi obliga la Llei 19/2014, del 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
b) Fer les gestions necessàries perquè el conjunt d’empreses públiques de Catalunya,
i també l’empresa TMB, facin públics els sous de tots els càrrecs directius.
c) Demanar als responsables del conjunt d’empreses públiques de Catalunya, i també de l’empresa TMB, la racionalització de les estructures directives i de gestió.
d) Establir, en compliment de la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014,
del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, un límit salarial per al personal directiu del sector públic de la Generalitat.
e) Demanar a les parts negociadores del conveni col·lectiu de TMB que intensifiquin
les negociacions i esmercin tots els esforços necessaris per a arribar a un acord de conveni.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a coordinar amb l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, en allò que escaigui, la implantació dels punts d’aquesta moció.
Palau del Parlament, 17 de març de 2016
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 13/XI del Parlament de Catalunya, sobre la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals
302-00014/11
APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 12, 17.03.2016, DSPC-P 16

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de març de 2016, d’acord amb l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 302-00014/11), presentada
pel diputat David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 14867), pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 14939), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 14946) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 15259).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la
següent
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Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Treballar, dins el nou marc que estableixin els pressupostos per a l’any 2016, per a
acordar, en el termini de tres mesos, un nou contracte programa amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que tingui en compte l’estabilitat financera i la viabilitat
econòmica de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
b) Garantir que el nou contracte programa a què fa referència la lletra a incorpora
els aspectes següents:
1r. Especificar i identificar els objectius concrets per a complir totes les missions de
servei públic establertes per l’article 26 de la Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, i els instruments amb què els ha d’assolir.
2n. Complir el mandat del Parlament pel que fa la contractació de producció externa
i contenir indicadors de qualitat, gestió, audiències i accessibilitat.
3r. Desenvolupar-se amb el màxim grau d’acord i consens amb els representants dels
comitès d’empresa de TV3 i Catalunya Ràdio en els temes que afecten l’equiparació de
plantilles i projecte de confluència de redaccions, d’acord amb el que fixa la Llei de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
2. El Parlament de Catalunya, pel que fa als recents nomenaments en l’estructura
executiva de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (que inclou el responsable del Procés de Confluència a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el
director de l’Àrea d’Esports dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, l’adjunt a la Direcció de TV3 i cap de Continguts i Programes, el director de
Continguts de Catalunya Ràdio i el cap d’Informatius de TVC, i també els directors de
la televisió i la ràdio públiques), insta el Govern de la Generalitat i el Consell de Govern
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a complir el que determina la Llei
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, pel que fa a la paritat de
llurs membres.
3. El Parlament de Catalunya constata la conveniència de prendre les iniciatives legislatives pertinents per a reformar la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals, i la Llei 2/2002, del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que van ésser modificades per mitjà del Decret llei 2/2010, del 30
de març, i de la Llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria
audiovisual, amb l’objectiu de revertir el sistema d’elecció per majoria absoluta en segona votació i mantenir els preceptes de les lleis originals que determinen l’elecció únicament per majoria de dos terços dels diputats, i també que la proposta dels membres hagi
d’ésser signada per tres grups parlamentaris com a mínim. Aquestes iniciatives legislatives també haurien de permetre aprofundir en altres millores i actualitzacions d’aquestes lleis, que van ésser aprovades amb un ampli consens i que, amb llur retorn, han de
crear les condicions necessàries per a emprendre un ampli debat sobre el futur del sector audiovisual, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals en tots els seus àmbits.
Palau del Parlament, 17 de març de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

1.20.

Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el moment històric excepcional
300-00019/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12, tinguda el 16.03.2016, DSPC-P 15.

1.20. Interpel·lacions

12

Interpel·lació al Govern sobre el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

BOPC 86
21 de març de 2016

300-00020/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12, tinguda el 16.03.2016, DSPC-P 15.

Interpel·lació al Govern sobre la disminució d’inscripcions d’estudiants
a les universitats i la precarietat laboral del personal docent i investigador
i del personal d’administració i serveis
300-00021/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12, tinguda el 16.03.2016, DSPC-P 15.

Interpel·lació al Govern sobre la sanitat
300-00022/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12, tinguda el 16.03.2016, DSPC-P 15.

Interpel·lació al Govern sobre el medi ambient
300-00023/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12, tinguda el 16.03.2016, DSPC-P 15.

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat
300-00024/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12, tinguda el 16.03.2016, DSPC-P 15.

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 decisió
del Parlament Europeu i del Consell per la qual es concedeix un ajut
macrofinancer addicional a Tunísia
295-00032/11
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència,
d’acord amb l’article 200 del Reglament, ha conegut la proposta.

1.40.03. Coneixements de les propostes
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295-00033/11
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència,
d’acord amb l’article 200 del Reglament, ha conegut la proposta.

1.40.03. Coneixements de les propostes
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

2.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol,
d’educació, per a l’eliminació dels concerts de les escoles que separen
per sexes
202-00007/11
DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 12, tinguda el 16.03.2016, DSPC-P 15.
APROVACIÓ DE LES ESMENES A LA TOTALITAT DE DEVOLUCIÓ

El Ple del Parlament, en la sessió 12, tinguda el 16.03.2016, DSPC-P 15, ha aprovat les
esmenes a la totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legislativa resta rebutjada.

2.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior
302-00017/11
REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 12, tinguda el 17.03.2016, DSPC-P 16.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions per a
adaptar-se a la suspensió de determinades competències del Departament
d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència
302-00018/11
REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 12, tinguda el 17.03.2016, DSPC-P 16.

2.01.02. Proposicions de llei
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3.

Tramitacions en curs

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la Cooperativa Agrícola de Cambrils
250-00056/11
ESMENES PRESENTADES

Reg. 6052; 10154 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 17.03.2016
ESMENES PRESENTADES PEL GP SOC (REG. 6052)

Esmena 1, GP SOC (1)
D’addició d’un nou punt

«3. Cercar fórmules de col·laboració per tal de garantir que els afectats de la secció
de crèdit de la Cooperativa Agrícola de Cambrils no perdran els seus estalvis.»
Esmena 2, GP SOC (2)
D’addició d’un nou punt

«4. Prendre les mesures necessàries de supervisió i control de les seccions de crèdit
de les cooperatives agràries de Catalunya per tal d’evitar casos similars al de la Cooperativa Agrària de Cambrils en el futur.»
ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 10154)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 1

«1. Informar el Parlament de Catalunya sobre els motius pels quals la Cooperativa
Agrícola de Cambrils, SCCL ha arribat a la situació de preconcurs de creditors i les actuacions o mediacions impulsades pel Govern a partir d’aquesta declaració.»
Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 2

«2. Mantenir informat l’Ajuntament de Cambrils, per tal que puguin fer arribar als
socis de la cooperativa, únics titulars dels saldos creditors de la secció de crèdit, la informació disponible i així puguin prendre les seves decisions valorant les alternatives
existents.»

Proposta de resolució sobre els pagaments pendents als treballadors
de la Corporació Sanitària Parc Taulí
250-00159/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 13780; 14018).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els funcionaris del cos comú processal
250-00160/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 13781).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre l’agenda europea i internacional del
Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència
250-00161/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 13782).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la Unitat d’Hemodinàmica de l’Hospital
Universitari Joan XXIII, de Tarragona
250-00162/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 13783; 14019).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Institut Can Llong, de Sabadell
250-00163/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 13784).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’acolliment en família aliena
250-00164/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 13785; 14020).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la protecció dels infants i els adolescents
maltractats
250-00165/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 13786; 14021).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials
250-00166/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 13787; 14022).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el reglament de la Llei 14/2010, dels drets
i les oportunitats en la infància i l’adolescència
250-00167/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 13788; 14023).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Escola Els Aigüerols,
de Santa Perpètua de Mogoda
250-00168/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 13789; 14024).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el finançament del Servei de Control
de Mosquits del Baix Llobregat
250-00169/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 13790; 14025).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Mont-roig,
de Balaguer
250-00170/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 13791; 14026).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre el servei de salut pediàtrica de l’Hospitalet
de Llobregat
250-00171/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 13792; 14027).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les infraestructures ferroviàries de Tarragona
250-00172/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 13793).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els treballadors autònoms
250-00173/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 13794).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut d’educació
secundària al barri de Can Llong, de Sabadell
250-00174/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 13795; 14028).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Hospital de la Seu d’Urgell
250-00175/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 13796; 14029).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’educació pública
250-00176/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 13797; 14030).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Sant Feliu
de Llobregat
250-00177/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 13798; 14031).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol per a fer front
a les agressions a funcionaris de centres penitenciaris
250-00178/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 13799).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la cessió de terrenys a Mollet del Vallès
250-00179/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 13800).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’atenció continuada
del CAP Sitges
250-00180/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 13801).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el tancament de línies d’ensenyament
i sobre les ràtios d’alumnes
250-00181/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 13802; 14032).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre una rotonda de la carretera N-II al pas
per Premià de Mar
250-00182/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 13803).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Martorell
250-00183/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 13804; 14033).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta actual de línies
de P3 a la Llagosta
250-00184/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 13805; 14034).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els ajuts públics per a menjador i transport
escolar a Piera
250-00185/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 13806; 14035).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el manteniment de la qualitat educativa a
l’Escola Dolors Almeda i a l’Escola Ignasi Iglesias, de Cornellà de Llobregat
250-00186/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 13807; 14036).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels barracons de l’Escola
Pedralta, de Santa Cristina d’Aro
250-00187/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 13808; 14037).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la ciberseguretat
250-00188/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 13809; 14038).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la restauració del campanar de l’església
de Sant Pere, de Rosselló
250-00189/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 13810; 14039).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’intercanvi d’informació amb els ajuntaments
amb relació a l’obertura d’establiments de prestació de serveis sanitaris
250-00191/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 13811; 14040).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la modificació de la Llei 22/2010,
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya
250-00192/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 13812; 14041).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Mollet
del Vallès
250-00193/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 13813; 14042).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut i de l’edifici
de l’Escola Virolet al barri de Can Llong, de Sabadell
250-00194/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 13814; 14043).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística
250-00196/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 13815; 14044).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les necessitats en educació secundària
a Barberà del Vallès
250-00197/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 13816; 14045).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el mapa escolar de Mollet del Vallès
250-00198/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 13817; 14046).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP El Pla, de Sant Feliu
de Llobregat
250-00199/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 13818; 14047).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’alliberament del peatge de l’autopista AP-2
250-00200/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 13819; 14048).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la supervisió de les seccions de crèdit
de les cooperatives
250-00201/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 13820; 14049).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la desafectació de les reserves de sòl
de l’autovia orbital de Barcelona B-40
250-00202/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 13821; 14050).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la convocatòria d’eleccions al Centre
de la Propietat Forestal
250-00203/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 13822; 14051).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la incorporació de la Fundació Acció Natura
i de l’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona a la Comissió
de Seguiment de l’Inventari de Boscos Singulars
250-00204/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 13823; 14052).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el peix blau al Camp de Tarragona i Terres
de l’Ebre i el pagament de vedes
250-00205/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 13824; 14053).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les associacions de mares i pares d’alumnes
de Mollet del Vallès
250-00206/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 13825).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2016 al 29.03.2016).
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució sobre la situació de compatibilitat de tres diputades
234-00145/11, 234-00146/11 i 234-00147/11
ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 12, 16.03.2016, DSPC-P 15

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 16 de març de 2016, ha estudiat el
dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 18.2 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

Després d’examinar les dades declarades per les diputades M. Assumpció Laïlla i
Jou, Pilar Castillejo Medina i Adriana Delgado i Herreros relatives a les activitats professionals, laborals o empresarials que exerceixen i als càrrecs públics que ocupen, en
compliment de l’article 23.1.b del Reglament, el Ple del Parlament estableix la situació
de compatibilitat de les diputades M. Assumpció Laïlla i Jou, Pilar Castillejo Medina i
Adriana Delgado i Herreros (tram. 234-00145/11, 234-00146/11 i 234-00147/11).
Palau del Parlament, 16 de març de 2016
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Declaració del Parlament de Catalunya sobre l’acollida de refugiats
a Europa
401-00009/11
LECTURA EN EL PLE

Sessió 12, 17.03.2016, DSPC-P 16

El Parlament de Catalunya condemna tota violació del dret internacional humanitari, dels drets humans i, especialment, dels drets dels infants, exigeix la fi de la violència
a Síria i expressa el seu suport a la recerca d’una solució política al conflicte per mitjà
de converses de pau inclusives, sense condicions prèvies, que respectin els drets i les
aspiracions de la població siriana i que culminin amb unes eleccions lliures i democràtiques.
El Parlament de Catalunya, compromès amb els valors universals de democràcia,
justícia i llibertat, davant la gravetat de la situació que pateixen les persones que fugen
dels conflictes armats, manifesta que l’acollida de persones refugiades és un deure per
a tots els països democràtics, tal com estableix la Convenció de Ginebra, que, cal recordar-ho, forma part de la nostra legalitat.
Davant els preacords que es van assolir el passat 7 de març en la cimera entre la
Unió Europea i Turquia i que hauran d’ésser discutits en el Consell Europeu dels dies
17 i 18 de març, el Parlament de Catalunya manifesta la seva preocupació pel fet que
aquests preacords puguin vulnerar greument la legislació que protegeix les persones refugiades i empitjorar la crisi humanitària que estan vivint, i sol·licita al Govern en funcions de l’Estat que bloquegi el preacord i posi per davant la protecció de les persones
perseguides.
El Parlament de Catalunya fa una crida a les institucions catalanes, espanyoles i europees perquè intensifiquin les actuacions concretes per a millorar les condicions de
vida en els camps d’acollida de persones refugiades i en les rutes de trànsit i perquè
posin una atenció especial en els grups més vulnerables del conflicte –les minories, les
dones i els infants–, prioritzant-ne l’alimentació, l’educació i el restabliment psicològic i
facilitant la reunificació familiar.
El Parlament de Catalunya declara que, de la mateixa manera que molts catalans i
catalanes van trobar refugi quan fugien de la dictadura, avui Catalunya vol assumir la
responsabilitat d’acollir persones refugiades d’acord amb els principis democràtics, els
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drets humans i un model de societat oberta i solidària. Per aquest motiu, el Parlament
expressa la disponibilitat de Catalunya, país d’acollida, per a col·laborar en el reassentament i l’arribada directa de persones refugiades, d’acord amb les lleis internacionals
i l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats, i crida tots els ciutadans i
totes les institucions a col·laborar en l’acollida i integració dels refugiats mentre duri llur
estada a Catalunya.
Palau del Parlament, 17 de març de 2016

4.53.

Sessions informatives i compareixences

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre
les circumstàncies que envolten l’activitat de Josep Antoni Rosell a
l’empresa Infraestructures.cat
354-00039/11
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP C’s (reg. 7747).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió
d’Economia i Hisenda, 17.03.2016.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb
el conseller d’Economia i Hisenda perquè informi sobre l’acomiadament del
director general d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya
354-00047/11
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP PPC (reg. 11417).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió
d’Economia i Hisenda, 17.03.2016.

4.53.10.

Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut
sobre els objectius i les actuacions del Departament en l’àmbit
de la indicació, l’ús i l’autorització de dispensació de medicaments
per part dels professionals d’infermeria
355-00021/11
SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: conseller del Departament de Salut (reg. 15784).
Comissió competent: Comissió de Salut.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 17.03.2016.
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