
TAUL A DE CONT INGUT

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 l’alimentació específica per a intoleràncies i al·lèrgies 
alimentàries
250-00246/12
Retirada 7

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 racionalització territorial i supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès
202-/12
Tramitació pel procediment d’urgència extraordinària i acord de reducció dels terminis 8
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 8

Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les 
funcions, els serveis, el personal, els béns, els drets i les obligacions del Consell 
Comarcal del Barcelonès
202-00016/12
Tramitació pel procediment d’urgència extraordinària i acord de reducció dels terminis 8
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 8

Proposició de llei de lluita contra la corrupció i protecció dels denunciants
202-00017/12
Tramitació pel procediment d’urgència extraordinària i acord de reducció dels terminis 9
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 9

Proposició de llei sobre l’ús de símbols a les institucions i la neutralitat dels espais 
públics
202-00018/12
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 9

Proposició de llei de reducció de l’impost sobre la renda de les persones físiques
202-00019/12
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 9

Proposició de llei de garantiment de la neutralitat institucional en l’espai públic i en 
les institucions públiques catalanes
202-00020/12
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 9

Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de 
serveis sanitaris i sociosanitaris
202-00021/12
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 10

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’actuació d’Israel respecte a la Franja de Gaza
250-00116/12
Esmenes presentades 10
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Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte a tots els alumnes
250-00212/12
Tramesa a la Comissió 11
Termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la situació penitenciària de les persones empresonades 
per la seva activitat política
250-00213/12
Tramesa a la Comissió 11
Termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la cobertura de les guàrdies de l’Hospital Joan XXIII 
de Tarragona
250-00214/12
Tramesa a la Comissió 11
Termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre l’obertura de la Residència del CAP Horts de Miró, de 
Reus
250-00215/12
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre les mesures per a reduir els accidents a la carretera 
amb ciclistes implicats
250-00216/12
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el Complex Educatiu de Tarragona
250-00217/12
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre els menjadors escolars i els alumnes amb trastorn de 
l’espectre autista
250-00218/12
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el tractament a l’escola de les noves formes d’esclavitud
250-00219/12
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup interdepartamental per a afrontar 
la problemàtica de la manca de graduació en ESO
250-00220/12
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’educació de 0 a 3 anys
250-00221/12
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la redacció d’un projecte de llei de governs locals
250-00222/12
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el sector de la venda no sedentària
250-00223/12
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la judicialització de la política amb relació a les llars 
d’infants
250-00224/12
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14
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Proposta de resolució sobre el manteniment del nombre de línies de P3 a Reus
250-00225/12
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un mapa digital de sòl industrial i de 
serveis
250-00226/12
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la dispensació d’aigua gratuïta en bars, restaurants i 
equipaments públics
250-00227/12
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució de suport al professorat de l’Institut El Palau, de Sant An-
dreu de la Barca
250-00228/12
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la prevenció de la radicalització i l’extremisme violent 
que porten els joves al terrorisme
250-00229/12
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la defensa de les institucions catalanes
250-00230/12
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’atenció hospitalària a Santa Coloma de Gramenet
250-00231/12
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre el material tecnològic dels centres sanitaris de l’Institut 
Català de la Salut i el Siscat
250-00232/12
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’alliberament de l’activista turc Taner Kiliç
250-00233/12
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’aturada d’un projecte miner d’extracció de tungstè i 
or al Parc Natural de l’Alt Pirineu
250-00234/12
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la persecució dels defensors dels drets humans a Tur-
quia
250-00235/12
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’ocupació d’habitatges
250-00236/12
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el manteniment de la titularitat pública dels terrenys 
de l’Incasòl
250-00237/12
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18
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Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un text refós de les disposicions legals 
en matèria de tributs cedits per l’Estat
250-00238/12
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la recuperació de la relació bilateral Generalitat-Estat i 
sobre els recursos presentats pel Govern de l’Estat a lleis del Parlament de Catalunya
250-00239/12
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el tancament i la reobertura d’una línia de P3 a l’Escola 
Sant Julià, de Sabadell
250-00241/12
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre les clíniques odontològiques iDental
250-00242/12
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre les noves línies de secundària a l’Escola Rafael Alber-
ti, de Badalona
250-00243/12
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre les mesures de classificació i protecció de passos a 
nivell
250-00244/12
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la gestió i la planificació públiques de l’acollida de 
temporers de la fruita
250-00245/12
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre el garantiment de la llibertat de pensament i d’expres-
sió a les universitats
250-00247/12
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre l’alimentació específica per a intoleràncies i al·lèrgies 
alimentàries
250-00248/12
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la qualitat educativa a Salt
250-00249/12
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies d’educació infantil i primà-
ria i la destinació de recursos per a construir un institut a Cunit
250-00250/12
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre el sòl de la despesa social
250-00251/12
Presentació: GP CatECP 21

Proposta de resolució sobre l’augment i el millorament de la inversió en infància
250-00252/12
Presentació: GP CatECP 22
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Proposta de resolució sobre l’avaluació i eliminació d’organismes públics no ne-
cessaris
250-00253/12
Presentació: GP Cs 23

Proposta de resolució sobre la compensació als treballadors públics que van cobrir 
els serveis mínims i als qui van exercir el dret al treball durant l’aturada política il·legal 
i imposada del 3 d’octubre de 2017
250-00254/12
Presentació: GP Cs 24

Proposta de resolució sobre la implantació de la metodologia BIM a l’Administració
250-00255/12
Presentació: GP Cs 25

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del telèfon d’atenció sanitària 061
250-00256/12
Presentació: GP Cs 26

Proposta de resolució sobre el foment del reequilibri territorial
250-00257/12
Presentació: GP Cs 27

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups 
de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre l’aplicació de 
l’article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya
252-00011/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2017
360-00001/12
Debat de l’Informe en la Comissió 28

Informe del Síndic de Greuges titulat «L’augment dels conflictes en matèria ambien-
tal i urbanística a Catalunya»
360-00005/12
Tramitació en Comissió 28

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
410-00014/12
Substitució de diputats 29

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de Peticions
412-00002/12
Renúncia a la presidència 29

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/12
Elecció de la vicepresidenta 30

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió d’Igualtat de les Persones
411-00001/12
Substitució de diputats 30

Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
411-00002/12
Substitució de diputats 30
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4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
399-00001/12
Substitució de representants 31

4.48. Intergrups parlamentaris

Proposta de creació de l’Intergrup del Poble Gitano
395-0/12
Sol·licitud: GP Cs, GP JxCat, GP ERC, GP PSC-Units, GP CatECP, SP PPC, SP CUP-CC 31

Proposta de creació de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara
395-00034/12
Sol·licitud: GP Cs, GP JxCat, GP ERC, GP PSC-Units, GP CatECP, SP PPC, SP CUP-CC 32

Proposta de creació de l’Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Repro-
ductiva
395-00035/12
Sol·licitud: GP Cs, GP JxCat, GP ERC, GP PSC-Units, GP CatECP, SP PPC, SP CUP-CC 32

Proposta de creació de l’Intergrup sobre els Drets Col·lectius dels Pobles
395-00036/12
Sol·licitud: GP Cs, GP JxCat, GP ERC, GP PSC-Units, GP CatECP, SP CUP-CC 33

Proposta de creació de l’Intergrup per Palestina
395-00037/12
Sol·licitud: GP Cs, GP JxCat, GP ERC, GP PSC-Units, GP CatECP, SP CUP-CC 33

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la Família i Comunitat 
Educativa davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre 
les actuacions fetes o les que no s’han fet davant els possibles casos de vulneració 
de drets i interessos d’infants i adolescents
356-00052/12
Canvi de Comissió tramitadora 34

Sol·licitud de compareixença d’una representació dels immigrats i els refugiats tan-
cats a l’Escola Massana, de Barcelona, davant la Comissió de Treball, Afers Soci-
als i Famílies perquè informi sobre la violència racista que pateixen els immigrats i 
els refugiats
356-00065/12
Sol·licitud 34

Sol·licitud de compareixença d’una representació del grup que ha elaborat l’estudi 
«L’impacte laboral de la indústria 4.0 a Catalunya» davant la Comissió de Treball, 
Afers Socials i Famílies perquè presenti aquest estudi
356-00076/12
Sol·licitud 34

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre els objectius i les actuacions del 
seu departament
355-00013/12
Substanciació 34

4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)
414-00001/12
Designació de membres 35

Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització del 
paper reciclat en el Parlament i en 
els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990. 

Els documents publicats en el 
Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) són una 
reproducció fidel dels documents 
originals presentats al Registre 
General del Parlament.

La numeració del BOPC no està 
necessàriament vinculada a una 
sola data.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7798 
DL: B-20.066-1980

www.parlament.cat

www.parlament.cat


BOPC 112
28 de juny de 2018

2.10.25. Propostes de resolució 7 

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 l’alimentació específica per a 
intoleràncies i al·lèrgies alimentàries
250-00246/12

RETIRADA

Retirada pel GP Cs (reg. 6385).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018.
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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 racionalització territorial i supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès
202-/12

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: Matías Alonso Ruiz, juntament amb trenta altres diputats del GP Cs (reg. 
6196).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel proce-
diment d’urgència extraordinària sol·licitada per més d’una cinquena part dels dipu-
tats, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i que els terminis siguin reduïts a la meitat 
dels que són fixats en el procediment d’urgència ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 3 dies hàbils (del 
29.06.2018 al 03.07.2018).
Finiment del termini: 04.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de 
traspàs de les funcions, els serveis, el personal, els béns, els drets i 
les obligacions del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00016/12

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP Cs, GP JxCat, GP ERC, GP PSC-Units, GP CatECP, SP PPC (reg. 
6204).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procedi-
ment d’urgència extraordinària sol·licitada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, el Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, el Grup Parlamentari Republicà, el Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem i el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i que els terminis 
siguin reduïts a la meitat dels que són fixats en el procediment d’urgència ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 3 dies hàbils (del 
29.06.2018 al 03.07.2018).
Finiment del termini: 04.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

Correcció d'errades de publicació
La proposició 202-00015/12, de la pàgina 8, a ha estat modificada en el BOPC 115, a la pàgina 7.
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Proposició de llei de lluita contra la corrupció i protecció dels 
denunciants
202-00017/12

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: Matías Alonso Ruiz, juntament amb vint-i-vuit altres diputats del GP Cs 
(reg. 7640).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel proce-
diment d’urgència extraordinària sol·licitada per més d’una cinquena part dels dipu-
tats, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i que els terminis siguin reduïts a la meitat 
dels que són fixats en el procediment d’urgència ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 3 dies hàbils (del 
29.06.2018 al 03.07.2018).
Finiment del termini: 04.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

Proposició de llei sobre l’ús de símbols a les institucions i la 
neutralitat dels espais públics
202-00018/12

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 29.06.2018 al 12.07.2018).
Finiment del termini: 13.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

Proposició de llei de reducció de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques
202-00019/12

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 29.06.2018 al 12.07.2018).
Finiment del termini: 13.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

Proposició de llei de garantiment de la neutralitat institucional en 
l’espai públic i en les institucions públiques catalanes
202-00020/12

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 29.06.2018 al 12.07.2018).
Finiment del termini: 13.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.
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Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la 
prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris
202-00021/12

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 29.06.2018 al 12.07.2018).
Finiment del termini: 13.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’actuació d’Israel respecte a la Franja 
de Gaza
250-00116/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 5499; 5872 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAERIT, 25.06.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 5499)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació de tota la proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya constata que en el transcurs de les mobilitzacions 
populars anomenades marxa del Retorn, convocades entre el mes de març i el de maig 
de 2018, es van produir enfrontaments amb resultat de morts i centenars de ferits entre 
els manifestants palestins.

2. El Parlament de Catalunya es referma en la Resolució 12/XI del Parlament de 
Catalunya sobre el conflicte entre Israel i Palestina.

3. El Parlament de Catalunya reitera el compromís amb l’assoliment d’una pau 
justa i duradora que posi fi a totes les dimensions del conflicte entre Israel i Palesti-
na, i rebutja i lamenta les accions dels diversos actors que, en aquest conflicte, han 
causat i causen la sempre irreparable pèrdua de vides humanes. Per això, subscriu 
la Resolució del Parlament Europeu sobre el reconeixement de l’Estat de Palestina 
2014/2964 (RSP), segons la qual: 

a. La solució de dos estats democràtics i segurs és l’única sortida viable per a 
assolir la pau i l’estabilitat a llarg termini.

b. La resolució pacífica del conflicte i el reconeixement de l’Estat de Palestina 
passa per un enfocament diplomàtic sota els auspicis del Quartet de Mediadors per al 
Pròxim Orient que inclogui negociacions directes entre els israelians i els palestins.

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 5872)

Esmena 1
GP Republicà
De modificació

2. Reclama immediatament la fi del bloqueig i la violència desplegada en aquell 
indret per les forces de seguretat israelianes per mitjà de la intervenció immediata de 
Nacions Unides en tant que força d’interposició al llarg dels límits israelià sobre de la 
Franja de Gaza.
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Esmena 2
GP Republicà
D’addició d’un nou punt

2 bis. Reclama el seu compromís amb l’assoliment d’una pau justa i duradora 
que posi fi a totes les dimensions del conflicte entre Israel i Palestina.

Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte a tots els 
alumnes
250-00212/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

Proposta de resolució sobre la situació penitenciària de les persones 
empresonades per la seva activitat política
250-00213/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

Proposta de resolució sobre la cobertura de les guàrdies de 
l’Hospital Joan XXIII de Tarragona
250-00214/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.
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Proposta de resolució sobre l’obertura de la Residència del CAP 
Horts de Miró, de Reus
250-00215/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

Proposta de resolució sobre les mesures per a reduir els accidents a 
la carretera amb ciclistes implicats
250-00216/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

Proposta de resolució sobre el Complex Educatiu de Tarragona
250-00217/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

Proposta de resolució sobre els menjadors escolars i els alumnes 
amb trastorn de l’espectre autista
250-00218/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

Proposta de resolució sobre el tractament a l’escola de les noves 
formes d’esclavitud
250-00219/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup interdepartamental 
per a afrontar la problemàtica de la manca de graduació en ESO
250-00220/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

Proposta de resolució sobre l’educació de 0 a 3 anys
250-00221/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.



BOPC 112
28 de juny de 2018

3.10.25. Propostes de resolució 14

Proposta de resolució sobre la redacció d’un projecte de llei de 
governs locals
250-00222/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

Proposta de resolució sobre el sector de la venda no sedentària
250-00223/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

Proposta de resolució sobre la judicialització de la política amb 
relació a les llars d’infants
250-00224/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

Proposta de resolució sobre el manteniment del nombre de línies de P3 
a Reus
250-00225/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un mapa digital de sòl 
industrial i de serveis
250-00226/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

Proposta de resolució sobre la dispensació d’aigua gratuïta en bars, 
restaurants i equipaments públics
250-00227/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

Proposta de resolució de suport al professorat de l’Institut El Palau, 
de Sant Andreu de la Barca
250-00228/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.
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Proposta de resolució sobre la prevenció de la radicalització i 
l’extremisme violent que porten els joves al terrorisme
250-00229/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

Proposta de resolució sobre la defensa de les institucions catalanes
250-00230/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

Proposta de resolució sobre l’atenció hospitalària a Santa Coloma de 
Gramenet
250-00231/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

Proposta de resolució sobre el material tecnològic dels centres 
sanitaris de l’Institut Català de la Salut i el Siscat
250-00232/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

Proposta de resolució sobre l’alliberament de l’activista turc Taner 
Kiliç
250-00233/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

Proposta de resolució sobre l’aturada d’un projecte miner d’extracció 
de tungstè i or al Parc Natural de l’Alt Pirineu
250-00234/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

Proposta de resolució sobre la persecució dels defensors dels drets 
humans a Turquia
250-00235/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.
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Proposta de resolució sobre l’ocupació d’habitatges
250-00236/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

Proposta de resolució sobre el manteniment de la titularitat pública 
dels terrenys de l’Incasòl
250-00237/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un text refós de les 
disposicions legals en matèria de tributs cedits per l’Estat
250-00238/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

Proposta de resolució sobre la recuperació de la relació bilateral 
Generalitat-Estat i sobre els recursos presentats pel Govern de 
l’Estat a lleis del Parlament de Catalunya
250-00239/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

Proposta de resolució sobre el tancament i la reobertura d’una línia 
de P3 a l’Escola Sant Julià, de Sabadell
250-00241/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

Proposta de resolució sobre les clíniques odontològiques iDental
250-00242/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

Proposta de resolució sobre les noves línies de secundària a l’Escola 
Rafael Alberti, de Badalona
250-00243/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.
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Proposta de resolució sobre les mesures de classificació i protecció 
de passos a nivell
250-00244/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

Proposta de resolució sobre la gestió i la planificació públiques de 
l’acollida de temporers de la fruita
250-00245/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la llibertat de 
pensament i d’expressió a les universitats
250-00247/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

Proposta de resolució sobre l’alimentació específica per a 
intoleràncies i al·lèrgies alimentàries
250-00248/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

Proposta de resolució sobre la qualitat educativa a Salt
250-00249/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies d’educació 
infantil i primària i la destinació de recursos per a construir un 
institut a Cunit
250-00250/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.06.2018 al 09.07.2018).
Finiment del termini: 10.07.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

Proposta de resolució sobre el sòl de la despesa social
250-00251/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 5530 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre el 
sòl de la despesa social, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers 
Socials i Famílies o la que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
No hi ha democràcia real sense drets socials garantits. I no hi ha drets socials 

sense garanties d’inversió social suficient. Actualment Catalunya destina el 21% del 
seu PIB a despesa en protecció social, mentre la mitjana europea és del 28% del PIB.
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És impossible equiparar drets o garantir la reversió de la desigualtat social que 
trenca el nostre país sense incrementar aquesta despesa i sense garantir que no serà 
sotmesa a noves onades de retallades en el futur.

Fer-ho és invertir en present i en futur, ja que incrementar i garantir la inversió 
social assegura la sostenibilitat i cohesió del nostre sistema social i de la pròpia de-
mocràcia, però a més permet crear nova ocupació, i per tant més benestar i més font 
d’ingrés i de riquesa, individual i col·lectiu.

Amb aquests objectius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern a: 
1. Fixar un sòl d’inversió social en els propers pressupostos de la Generalitat de 

Catalunya, que es mantingui en el temps almenys durant el període de dues legisla-
tures, i que garanteixi un increment continuat de la inversió social per a equiparar-se 
en 8 anys a la inversió social mitjana de la UE.

2. Prioritzar, en aquesta nova inversió social, l’ampliació de la cobertura públi-
ca d’aquells programes i serveis socials que són generadors d’ocupació i que creen 
condicions favorables per a la incorporació de les dones al mercat de treball en con-
dicions d’igualtat.

3. Aplicar la metodologia SROI (Social Return on Investment), que mesura el 
retorn social de les inversions dutes a terme i ens permet assignar els recursos als 
programes que generen més impacte social.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 

GP CatECP

Proposta de resolució sobre l’augment i el millorament de la inversió 
en infància
250-00252/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 5531 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre l’augment i millora de la inversió en infància, per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió de la Infància, amb el text següent: 

Exposició de motius
A Catalunya un dels col·lectius més afectats per les mesures d’austeritat, les re-

tallades i la crisi econòmica ha estat el de la infància. És per això que la lluita con-
tra la pobresa infantil i les desigualtats ha de ser una prioritat política que permeti 
assegurar la cohesió i construir una societat justa amb igualtat d’oportunitats. Per 
això calen recursos que permetin posar l’atenció en les polítiques de prevenció, i no 
només en el focus assistencial i en el sistema de protecció, com s’ha vingut fent en 
els últims anys com a conseqüència de les retallades pressupostàries i les mesures 
d’austeritat aplicades.

El dèficit d’inversió en polítiques d’infància i adolescència és històric, abans de 
la crisi el pressupost en infància es situava en el 1% i en l’actualitat s’ha reduït fins 
el 0,8% del PIB, xifres molt allunyades del 2,4% del PIB de la mitjana europea. 
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Es per tant necessari augmentar, millorar i assegurar la inversió en infància, tal 
i com estableix la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència, mancada de desplegament reglamentari. La llei 14/2010 
estableix en e seu article 15 el principi de prioritat pressupostària per tal de com-
plir amb les obligacions que s’estableixen, i fixa en el seu article 1 que «els poders 
públics han de donar prioritat en llurs pressupostos a les activitats d’atenció, for-
mació, promoció, reinserció, protecció, integració, lleure i prevenció dels infants 
i els adolescents» així com la necessitat, en el seu article 2, «d’adoptar amb ca-
ràcter urgent les mesures necessàries per a evitar que el contingut essencial dels 
drets dels infants i els adolescents resti afectat per la manca de recursos adaptats 
a llurs necessitats».

Més enllà de la manca de pressupost Catalunya tampoc no compta amb un orga-
nisme administratiu clarament de referència que permeti intervenir i coordinar les 
actuacions de les diferents àrees i serveis que impliquen a la infància i l’adolescèn-
cia i, per tant, que ajudi a un desplegament transversal d’aquesta inversió i de les 
polítiques, que permetria una atenció integral envers les necessitats dels i les infants 
i adolescents.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Doblar la inversió en polítiques d’infància i famílies fins a un 2% del PIB per 

apropar-nos progressivament a la despesa mitjana de l’entorn europeu i revertir la 
desinversió dels últims anys.

2. Assegurar, a través dels mecanismes necessaris, l’equitat d’aquesta inversió 
així com recursos suficients a les famílies amb infants i adolescents a càrrec blin-
dant els pressupostos d’infància.

3. Garantir un desplegament transversal de la inversió en infància per tal d’as-
segurar polítiques de prevenció així com una atenció integral envers les seves ne-
cessitats.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 

GP CatECP

Proposta de resolució sobre l’avaluació i eliminació d’organismes 
públics no necessaris
250-00253/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 5577 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

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

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la avaluació i elimi-
nació d’organismes públics no necessaris a Catalunya, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les diferents comunitats autònomes espanyoles compten amb un total de 1.844 

organismes públics i Catalunya és, amb molta diferència, la comunitat autònoma 
amb més ens públics oberts, amb un total de 395, seguida per Andalusia (326), Ma-
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drid (153) i el País Basc (144) i la Comunitat Valenciana (122). Això vol dir que Ca-
talunya té més ens públics que la suma de Madrid i el País Basc i més del doble que 
aquestes dues comunitats autònomes o la Comunitat Valenciana.

Si la resta de comunitats autònomes pot funcionar sense aquesta enorme xifra 
d’organismes públics, sembla evident que no són necessaris per al bon funcionament 
dels governs autonòmics. La ciutadania demana una racionalització de l’administra-
ció pública i una optimització dels diners dels seus impostos.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
1. Fer una auditoria per obtenir una informació completa per conèixer el cost de 

cada organisme públic i la seva utilitat.
2. Eliminar aquells organismes púbics que no siguin realment necessaris per tal 

de racionalitzar l’administració pública i fer servir de la manera més eficient possi-
ble els diners públics, i que els recursos es destinin a les necessitats reals dels ciuta-
dans.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la compensació als treballadors públics 
que van cobrir els serveis mínims i als qui van exercir el dret al treball 
durant l’aturada política il·legal i imposada del 3 d’octubre de 2017
250-00254/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 5578 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Joan García González, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 
168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la 
compensación a los trabajadores de la función pública que cubrieron los servicios 
mínimos y los que ejercieron su derecho al trabajo durante el paro político ilegal e 
impuesto del 3 de octubre de 2017, para que sea sustanciada ante la Comissió de Po-
lítiques Digitals i Administració Pública, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El pasado día 3 de octubre de 2017 la entidad Taula per la Democràcia convocó 

un paro durante toda la jornada para todos los sectores en Cataluña. El día anterior, 
2 de octubre, el Govern de la Generalitat acordó su adhesión a dicha convocatoria, 
ayudando, de esta manera, a aumentar el cariz político de la misma y animando a 
los trabajadores de la Administración de la Generalitat a sumarse a este paro.

Por otra parte, el día 10 de octubre se publicó el Acuerdo de Gobierno sobre la 
adhesión de la Generalitat al paro y sobre la justificación de las ausencias del perso-
nal al servicio de la Administración de la Generalitat y su sector público.

Los puntos 2 y 3 de este Acuerdo de Gobierno establecen las siguientes dispo-
siciones: 

2) Considerar justificadas las ausencias del personal al servicio de la Adminis-
tración de la Generalitat y su sector público producidas el día 3 de octubre de 2017, 
que tienen carácter de recuperables.

3) El personal incluido en el ámbito subjetivo de aplicación del capítulo 7 del De-
creto 56/2012, de 29 de mayo, sobre jornada y horarios de trabajo del personal fun-
cionario al servicio de la Administración de la Generalitat, así como el personal la-
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boral al que se aplica el referido Decreto, debe recuperar el tiempo de ausencia total 
o parcial, preferentemente una vez haya finalizado su jornada diaria habitual, en el 
plazo máximo de cuatro meses.

Dado que hubo un colectivo de trabajadores que cubrieron los servicios mínimos 
imprescindibles establecidos y un colectivo que decidió ejercer su derecho de no se-
cundar el paro, el hecho de no haber cumplido el Acuerdo de Gobierno de fecha 10 
de octubre de 2017 supone un agravio comparativo con estos colectivos.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Reconocer y agradecer el trabajo realizado por los trabajadores de la función 

pública con el objetivo de cubrir los servicios mínimos establecidos durante la jor-
nada del día 3 de octubre de 2017.

2) Reconocer el derecho al trabajo que asiste a todas aquellas personas que deci-
dieron no secundar el paro convocado el día 3 de octubre de 2017.

3) Establecer, en el plazo máximo de un mes, una fórmula para compensar a 
los trabajadores que cubrieron los servicios mínimos establecidos y aquellos que 
decidieron no secundar el paro político ilegal e impuesto del día 3 de octubre de 
2017.

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Joan García González, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la implantació de la metodologia BIM a 
l’Administració
250-00255/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 6706 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Javier Rivas Escamilla, diputado 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artícu-
los 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
sobre la implementación en la administración de la metodología BIM (Building In-
formation Modelling), para que sea sustanciada ante la Comisión de Economía y 
Hacienda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Directiva europea 2014/24/UE fomenta que los Estados miembros incorporen 

a su legislación nacional la obligatoriedad de uso de la metodología BIM (Building 
Management Modelling) en los proyectos constructivos de financiación pública.

La metodología BIM se define en el contexto de la cultura colaborativa y de la prác-
tica integrada que supone una profunda transformación que afecta a todos los procesos 
de diseño, de construcción y de gestión de activos integrando a todos los agentes que 
participan en el proceso de edificación generando un modelo virtual que contiene 
toda la información relacionada con el edificio durante todo su ciclo de habitabili-
dad útil.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
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1. Implementar el uso de la metodología BIM (Building Information Modelling) 
en el conjunto de la administración pública y, una vez completada su implementa-
ción, exigir su uso a los licitadores de la administración pública.

Palacio del Parlamento, 24 de mayo de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Javier Rivas Escamilla, dipu-

tado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del telèfon d’atenció 
sanitària 061
250-00256/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 6707 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Jorge Soler González, diputado, 

Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 
con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la Propuesta de resolución sobre la gratuidad del teléfono de atención sanita-
ria 061, para que sea sustanciada ante la Comisión de Salud, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En la actualidad, la mayoría de los ciudadanos tienen contratado un servicio de 

telefonía basado en la denominada «tarifa plana» de voz y datos tanto desde los 
dispositivos móviles, como desde los fijos. De estas tarifas todos los operadores ex-
cluyen, entre otros, los denominados «números cortos» que están clasificados como 
STA (Servicios Tarificación Adicional) con un coste adicional elevado.

Tecnológicamente es posible la discriminación tarifaria de los «números cortos». 
Existe en la actualidad un amplio espectro de ellos en funcionamiento, y muchos 
han sido configurados tecnológicamente para su gratuidad por decisión política por 
habérseles reconocido el servicio que prestan.

El 061 es el «número corto» que CatSalut utiliza para la atención a los usuarios 
en relación a la asistencia sanitaria que, pudiendo ser gratuito, actualmente no lo es, 
penalizando así tarifariamente a los ciudadanos que requieren de la prestación de 
este servicio.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Establecer la gratuidad de teléfono 061, utilizado en la actualidad como uno 

de los sistemas de atención sanitaria.
2. Informar en sede parlamentaria de la fecha en que se hará efectiva dicha mo-

dificación tarifaria.

Palacio del Parlamento, 24 de mayo de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Jorge Soler González, Javier 

Rivas Escamilla, diputados, GP Cs
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Proposta de resolució sobre el foment del reequilibri territorial
250-00257/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 6708 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Javier Rivas Escamilla, diputado 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución so-
bre el fomento del reequilibrio territorial de Cataluña, para que sea sustanciada ante 
la Comisión de Territorio, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Los datos del Idescat y múltiples estudios confirman que los flujos de población 

tienden al abandono de las zonas rurales y a su concentración en las zonas urbanas, 
principalmente en Barcelona y su área metropolitana.

Este desequilibrio en la distribución territorial de la población conlleva dos con-
secuencias. En primer lugar, el despoblamiento de las zonas rurales con la consi-
guiente afectación económica, histórica y medioambiental. En segundo lugar, la sa-
turación de las zonas urbanas, con importantes consecuencias en relación con la 
prestación de servicios, la contaminación, la calidad de vida y la inflación del precio 
del suelo y de la vivienda.

Antaño, la necesidad de proximidad provocó, en un modelo económico y siste-
ma de trabajo basados en el sector primario y caracterizado por la limitación en los 
medios de transporte de la época, la fundación de cientos de pueblos en las zonas 
rurales. Con la evolución de este antiguo modelo y sistema de trabajo hacia un mo-
delo más industrial y la inercia del despoblamiento, las zonas rurales se han visto 
afectadas en lo que respecta a la viabilidad de los servicios que prestan, sin que la 
Administración haya actuado sobre la materia con políticas activas.

Con la próxima reconversión económica hacia una economía del conocimiento, 
se podría propiciar la deslocalización de empresas hacia estas zonas rurales, supe-
rando las economías de escala, reequilibrando el territorio y obteniendo una mejora 
en las condiciones de vida de los habitantes tanto de las ciudades como del mundo 
rural.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Elaborar un informe territorial y poblacional en el que se propongan diferen-

tes y escalados incentivos, en función de la variable geográfica y poblacional, con el 
objetivo de favorecer la instalación y consolidación de empresas en zonas con ten-
dencia a la despoblación.

2. Presentar en la Comisión de Territorio los resultados del estudio y establecer 
un calendario con las actuaciones ejecutivas o legislativas necesarias para la obten-
ción de los objetivos propuestos.

Palacio del Parlamento, 24 de mayo de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Javier Rivas Escamilla, dipu-

tado, GP Cs
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3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre 
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya
252-00011/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PSC-Units (reg. 6709).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.06.2018; 10:30 h.

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2017
360-00001/12

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 2, tinguda el 
25.06.2018, DSPC-C 32.

Informe del Síndic de Greuges titulat «L’augment dels conflictes en 
matèria ambiental i urbanística a Catalunya»
360-00005/12

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública
410-00014/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 5512 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, co-
munica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamen-
tàries: 

Comissió: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Alta: Anna Erra i Solà
Baixa: Lluís Guinó i Subirós

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de Peticions
412-00002/12

RENÚNCIA A LA PRESIDÈNCIA

Reg. 5653 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, presento la meva renúncia a la presidència de la Comissió de Peti-
cions.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2018
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/12

ELECCIÓ DE LA VICEPRESIDENTA

La Comissió del Síndic de Greuges, en la sessió tinguda el dia 25 de juny de 
2018, d’acord amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, i a propos-
ta del Grup Parlamentari de Ciutadans, ha elegit vicepresidenta la diputada María 
Francisca Valle Fuentes en substitució del diputat Joan Josep Nuet i Pujals.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2018
La secretària de la Comissió, Eva Baró Ramos; el president de la Comissió, Ra-

mon Espadaler i Parcerisas

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió d’Igualtat de les Persones
411-00001/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 5515 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica 
els canvis següents d’adscripcions de diputats i diputades a les comissions parla-
mentàries: 

Comissió: Comissió d’Igualtat de les Persones
Alta: Anna Erra i Solà
Baixa: Isabel Ferrer i Álvarez

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
411-00002/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 5513 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica 
els canvis següents d’adscripcions de diputats i diputades a les comissions parla-
mentàries: 

Comissió: Comissió de Polítiques de Joventut
Alta: Anna Erra i Solà
Baixa: Anna Geli i España

Palau del Parlament, 14 de juny de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
399-00001/12

SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANTS

Reg. 7426 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.06.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, designa Jéssica Albiach Satorres com a portaveu adjunta, en substi-
tució de Marta Ribas Frías.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu GP CatECP

4.48. Intergrups parlamentaris

Proposta de creació de l’Intergrup del Poble Gitano
395-0/12

SOL·LICITUD: GP CS, GP JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS, GP CATECP, SP 

PPC, SP CUP-CC

Reg. 4326

D’acord amb el que disposa l’article 71 del Reglament i d’acord amb la Junta de Por-
taveus, s’acorda la constitució de l’intergrup.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

A la Mesa del Parlament
Els portaveus dels grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix 

l’article 71.1 del Reglament del Parlament, proposen la creació de l’intergrup se-
güent: Intergrup del Poble Gitano.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, GP Cs; Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula 

i Paretas, GP ERC; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Elisenda Alamany Gu-
tiérrez, GP CatECP; portaveus. Xavier García Albiol, SP PPC; Carles Riera Albert, 
SP CUP-CC; representants

Correcció d'errades de publicació
La proposició 395-00033/12, de la pàgina 31, a ha estat modificada en el BOPC 115, a la pàgina 64.
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Proposta de creació de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara
395-00034/12

SOL·LICITUD: GP CS, GP JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS, GP CATECP, SP 

PPC, SP CUP-CC

Reg. 4327

D’acord amb el que disposa l’article 71 del Reglament i d’acord amb la Junta de Por-
taveus, s’acorda la constitució de l’intergrup.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

A la Mesa del Parlament
Els portaveus dels grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix 

l’article 71.1 del Reglament del Parlament, proposen la creació de l’intergrup se-
güent: Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, GP Cs; Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula 

i Paretas, GP ERC; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Elisenda Alamany Gu-
tiérrez, GP CatECP; portaveus. Xavier García Albiol, SP PPC; Carles Riera Albert, 
SP CUP-CC; representants

Proposta de creació de l’Intergrup de Població, Desenvolupament i 
Salut Reproductiva
395-00035/12

SOL·LICITUD: GP CS, GP JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS, GP CATECP,  

SP PPC, SP CUP-CC

Reg. 4328

D’acord amb el que disposa l’article 71 del Reglament i d’acord amb la Junta de Por-
taveus, s’acorda la constitució de l’intergrup.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

A la Mesa del Parlament
Els portaveus dels grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix 

l’article 71.1 del Reglament del Parlament, proposen la creació de l’intergrup se-
güent: Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, GP Cs; Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula 

i Paretas, GP ERC; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Elisenda Alamany Gu-
tiérrez, GP CatECP; portaveus. Xavier García Albiol, SP PPC; Carles Riera Albert, 
SP CUP-CC; representants
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Proposta de creació de l’Intergrup sobre els Drets Col·lectius dels 
Pobles
395-00036/12

SOL·LICITUD: GP CS, GP JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS, GP CATECP,  

SP CUP-CC

Reg. 4329

D’acord amb el que disposa l’article 71 del Reglament i d’acord amb la Junta de Por-
taveus, s’acorda la constitució de l’intergrup.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

A la Mesa del Parlament
Els portaveus dels grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix 

l’article 71.1 del Reglament del Parlament, proposen la creació de l’intergrup se-
güent: Intergrup sobre els Drets Col·lectius dels Pobles.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, GP Cs; Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Cau-

la i Paretas, GP ERC; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Elisenda Alamany 
Gutiérrez, GP CatECP; portaveus. Carles Riera Albert, SP CUP-CC, representant

Proposta de creació de l’Intergrup per Palestina
395-00037/12

SOL·LICITUD: GP CS, GP JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS, GP CATECP,  

SP CUP-CC

Reg. 4330

D’acord amb el que disposa l’article 71 del Reglament i d’acord amb la Junta de Por-
taveus, s’acorda la constitució de l’intergrup.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

A la Mesa del Parlament
Els portaveus dels grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix 

l’article 71.1 del Reglament del Parlament, proposen la creació de l’intergrup se-
güent: Intergrup per Palestina.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, GP Cs; Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Cau-

la i Paretas, GP ERC; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Elisenda Alamany 
Gutiérrez, GP CatECP; portaveus. Carles Riera Albert, SP CUP-CC, representant
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la 
Família i Comunitat Educativa davant la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies perquè informi sobre les actuacions fetes o les 
que no s’han fet davant els possibles casos de vulneració de drets i 
interessos d’infants i adolescents
356-00052/12

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, 26.06.2018.

Sol·licitud de compareixença d’una representació dels immigrats i 
els refugiats tancats a l’Escola Massana, de Barcelona, davant la 
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la 
violència racista que pateixen els immigrats i els refugiats
356-00065/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 4363).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
25.06.2018.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del grup que ha 
elaborat l’estudi «L’impacte laboral de la indústria 4.0 a Catalunya» 
davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè 
presenti aquest estudi
356-00076/12

SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units (reg. 5652).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
25.06.2018.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre els 
objectius i les actuacions del seu departament
355-00013/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 2 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda 
el 25.06.2018, DSPC-C 31.
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4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia 
(CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i 
Tecnologia (CAPCIT)
414-00001/12

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 6135 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.06.2018

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

amb el que estableix l’article 71.3 del Reglament del Parlament, comunica que el 
diputat Jorge Soler González ha estat designat representant del Grup Parlamentari 
de Ciutadans per a formar part de Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i 
Tecnologia (CAPCIT).

Palau del Parlament, 19 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs
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