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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pro-
grama d’impuls del voluntariat entre la gent gran
Tram. 250-00789/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10
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Proposta de resolució sobre la reobertura de llits 
del servei d’urgències de l’Hospital Universitari Arnau de Vi-
lanova, de Lleida
Tram. 250-00795/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre les obres de remode-
lació i ampliació de l’Escola Els Raiers, de la Pobla de Segur
Tram. 250-00796/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre la retirada de les for-
ces d’ocupació de l’Iraq i el respecte dels drets humans de 
la seva població
Tram. 250-00797/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre l’aplicació de l’acord 
de reciprocitat entre Canal 9 i la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals
Tram. 250-00798/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre el soterrament de les 
vies dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya entre 
Sant Quirze del Vallès i Sabadell
Tram. 250-00799/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre el compliment de les 
resolucions aprovades per la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats
Tram. 250-00800/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre la demanda de beques 
de menjador al Vallès Occidental
Tram. 250-00801/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre la demanda de beques 
de menjador al Baix Llobregat
Tram. 250-00802/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre la imatge de la dona en 
la campanya publicitària de la Grossa de Cap d’Any
Tram. 250-00803/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre el tancament del ma-
gatzem de gas del projecte Castor
Tram. 250-00804/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre el garantiment de 
l’atenció sanitària pública a les persones residents a Catalu-
nya que no han pogut obtenir l’empadronament
Tram. 250-00805/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre la no-aplicació del co-
pagament dels medicaments que es dispensen als hospitals
Tram. 250-00806/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre el Pla de reordenació 
assistencial territorial 2013-2015
Tram. 250-00807/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució de condemna de les agressi-
ons a seus de partits polítics i a llurs militants
Tram. 250-00808/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una inves-
tigació interna sobre la comissaria del Mossos d’Esquadra 
de Ciutat Vella, de Barcelona
Tram. 250-00809/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre els impediments i les 
sancions pel fet d’exhibir estelades en els esdeveniments 
esportius
Tram. 250-00810/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre la posada en funci-
onament de dues llars residència per a discapacitats intel-
lectuals a Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-00811/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre l’aplicació de les reco-
manacions de l’informe derivat del compliment de la Moció 
3/X, sobre les polítiques de salut
Tram. 250-00812/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
protecció de dades dels fitxers que ha elaborat el Centre de 
Seguretat de la Informació de Catalunya
Tram. 250-00814/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre la limitació de velocitat 
en un tram de la carretera C-245 a Gavà
Tram. 250-00815/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre el manteniment del La-
boratori de Sanitat Ramadera a la Seu d’Urgell
Tram. 250-00816/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre el millorament del pont 
sobre l’Ebre de la carretera N-340
Tram. 250-00817/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre el pagament del cànon 
de control d’abocaments exigit per la Confederació Hidro-
gràfica de l’Ebre als municipis de la conca
Tram. 250-00818/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un pro-
cediment de queixa per als infants dins el sistema de protec-
ció a la infància
Tram. 250-00819/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre l’atenció als alumnes 
amb altes capacitats intel·lectuals
Tram. 250-00820/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Aula 
de Formació d’Adults Lloreda - La Pau, de Badalona
Tram. 250-00821/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre les obres de reposició 
del Parc de Can Zam, de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-00822/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre el programa Erasmus
Tram. 250-00823/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 14
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Proposta de resolució sobre la modificació dels de-
crets 160/1996 i 161/1996 amb relació als pobles segregats i 
les entitats municipals descentralitzades
Tram. 250-00824/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució sobre l’oferta de places de 
P3 de l’Escola El Calderí, de Caldes de Montbui, per al curs 
2015-2016 i sobre la construcció de la secció d’institut d’a-
quest centre
Tram. 250-00825/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució sobre l’emplaçament de l’Es-
cola Oficial d’Idiomes de Tarragona i dels seus serveis edu-
catius
Tram. 250-00826/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució sobre el restabliment del ser-
vei d’atenció psicològica i psiquiàtrica del CAP La Mina, de 
Sant Adrià del Besòs
Tram. 250-00827/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució sobre les restes arqueològi-
ques trobades als Prats de Rei
Tram. 250-00828/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució sobre la modificació dels de-
crets 160/1996 i 161/1996 amb relació als serveis escolars de 
menjador i de transport
Tram. 250-00829/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució sobre el manteniment dels ha-
bitatges que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
dins del parc públic d’habitatges socials de l’Institut Català 
del Sòl
Tram. 250-00830/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució sobre l’atenció a les deman-
des de la plataforma «Cap escola es tanca»
Tram. 250-00831/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 16

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació da-
vant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de l’article 
2 de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim elec-
toral general
Tram. 270-00008/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 16

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la infància
Tram. 302-00103/10
Presentació p. 16

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el model de funció pública i els processos de selecció 
de personal
Tram. 302-00104/10
Presentació p. 17

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els programes de prevenció de la violència masclista i 
les relacions abusives entre els joves
Tram. 302-00105/10
Presentació p. 18

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de cooperació
Tram. 302-00106/10
Presentació p. 19

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el compliment de les recomanacions de l’informe del 
Comitè contra les Desaparicions Forçades de les Nacions 
Unides del 13 de novembre de 2013
Tram. 302-00107/10
Presentació p. 20

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el Centre d’Història Contemporània de Catalunya
Tram. 302-00108/10
Presentació p. 22

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Declaració del Parlament de Catalunya amb mo-
tiu del setanta-cinquè aniversari de l’ONCE i el vint-i-cinquè 
de la Fundació ONCE
Tram. 401-00010/10
Lectura en el Ple p. 23

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

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

Encàrrec del despatx del conseller de Territori 
i Sostenibilitat al conseller de Justícia
Tram. 330-00041/10
Presentació p. 24

Encàrrec del despatx del conseller de Salut al con-
seller d’Interior
Tram. 330-00042/10
Presentació p. 24
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.15. MOCIONS

Moció 62/X del Parlament de Catalunya, 
sobre els procediments administratius rela-
cionats amb l’impost sobre les estades en 
establiments turístics
Tram. 302-00100/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 22, 05.12.2013, DSPC-P 41

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de de-
sembre de 2013, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la promoció turística de Catalunya 
(tram. 302-00100/10), presentada pel diputat Rafael 
Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari Socialista (reg. 48851), pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa (reg. 48901), pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 48902) i pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans (reg. 48907).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mante-
nir un diàleg amb el sector turístic per a promoure un 
millorament continuat dels procediments administra-
tius relacionats amb la declaració, el pagament i les 
exempcions de l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2013

El secretari segon La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català

Moció 63/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la sobirania energètica
Tram. 302-00102/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 22, 05.12.2013, DSPC-P 41

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de de-
sembre de 2013, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la sobirania energètica (tram. 
302-00102/10), presentada pel diputat Quim Arrufat 
Ibáñez, del Grup Mixt, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 48852), pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 48884), pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
48887) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 48904).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Establir les bases per a constituir un pacte nacional 
per la sobirania energètica, en què participin tots els 
agents implicats, amb l’objectiu de definir les mesu-
res que cal adoptar per a transformar el model energè-
tic català actual en un model orientat vers un horitzó 
basat al cent per cent en les energies renovables, en 
l’autoabastament energètic, en l’estalvi, l’eficiència i la 
contenció, i en un model de producció descentralitzat, 
democràtic i participatiu.

b) Afavorir el canvi d’un sistema centralitzat de pro-
ducció de l’energia elèctrica a un altre que permeti el 
desenvolupament d’opcions alternatives com l’auto-
consum o les xarxes tancades.

c) Adoptar el compromís de reduir un vint-i-cinc per 
cent el consum d’energia de l’Administració de la 
Generalitat abans del 2020 prenent com a base l’any 
2007, i fomentar l’adopció de compromisos similars 
per part de les administracions locals oferint-los el su-
port tècnic necessari.

d) Adoptar les mesures necessàries per a fomen-
tar l’estalvi i l’eficiència energètics en tots els sectors 
consumidors d’energia (domèstic, industrial, serveis, 
transport i primari) en el marc d’actuació de l’Institut 
Català de l’Energia, assegurant les dotacions pressu-
postàries adequades per a garantir les necessitats tèc-
niques i d’inversió en aquesta matèria.

e) Establir una política tarifària que afavoreixi els con-
sums bàsics per a satisfer les necessitats familiars i 
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faci que els consums més sumptuaris siguin discrimi-
nats amb un increment del preu.

f) Manifestar el rebuig a l’anomenada «reforma elèc-
trica» promoguda pel Ministeri d’Indústria, perquè 
penalitza les energies renovables i dificulta l’autopro-
ducció i l’autoconsum d’energia.

g) Promoure un canvi del marc regulador amb l’objec-
tiu de garantir el control democràtic de l’energia i fer 
que l’accés a l’energia sigui tipificat com un dret fo-
namental, i elaborar un pla de lluita contra la pobresa 
energètica, que prohibeixi la desconnexió de la xarxa.

h) Mostrar el rebuig a la línia elèctrica de molt alta 
tensió Escatrón - la Secuita.

i) Mostrar el rebuig a la línia de molta alta tensió que 
creua les comarques del Pallars.

j) Establir un pla d’aprofitament de la biomassa dels 
boscos de Catalunya per a usos energètics.

k) Afavorir la investigació en energies renovables i, es-
pecialment, en l’energia eòlica marina.

l) Derogar l’impost del 7% establert per la Llei de 
l’Estat 15/2012, del 27 de desembre, de mesures fis-
cals per a la sostenibilitat energètica, a les tecnologi-
es en règim especial i a les renovables destinades a 
l’autoconsum.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2013

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català

Moció 64/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’escola inclusiva
Tram. 302-00096/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 22, 05.12.2013, DSPC-P 41

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de desem-
bre de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’escola inclusiva (tram. 302-00096/10), 
presentada per la diputada Dolors Camats i Luis, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 48850), 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió i Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 48883) i pel Grup Mixt (reg. 48897).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Defensar el model d’escola inclusiva tal com es-
tableix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, 
i presentar públicament les línies estratègiques del 
model d’escola inclusiva que defensa el Departament 
d’Ensenyament.

b) Potenciar la taula de participació formada per diver-
ses entitats representatives de familiars i alumnes amb 
discapacitat, en la qual han de prendre part també pro-
fessionals, docents i experts, per analitzar la vigència 
i el compliment dels plans directors existents i desen-
volupats pel Departament d’Ensenyament i dels arti-
cles 81, 82 i 83 de la Llei 12/2009. I que aquesta taula 
constitueixi un grup de treball específic amb l’objectiu 
d’elaborar propostes de millora per als alumnes amb 
necessitats educatives especials en l’etapa postobliga-
tòria i prelaboral i ampliar l’oferta existent amb l’ob-
jectiu de poder-ne garantir la suficiència.

c) Mantenir els recursos i serveis destinats a l’escola 
inclusiva en el mateix nivell que s’aplicaven fins ara, 
i també: 

Primer. Assignar el personal de suport necessari per a 
l’atenció adequada dels alumnes amb necessitats edu-
catives especials en l’escola ordinària, principalment 
vetlladors i tècnics d’integració.

Segon. Completar la implantació de les unitats de su-
port a l’educació especial (USEE) d’acord amb l’es-
tudi de les necessitats del territori, garantir les hores 
d’atenció d’aquestes unitats i avaluar-ne el funciona-
ment.

Tercer. Potenciar la reconversió definitiva dels centres 
d’educació especial públics en centres de referència 
per a les escoles ordinàries i ampliar els convenis amb 
els centres d’educació especial concertats que ja fan 
aquesta funció i amb tots els que ho sol·licitin.

d) Garantir l’accés dels infants amb discapacitats a les 
escoles bressol.

e) Assegurar que els alumnes amb necessitats educati-
ves especials tenen accés als diversos serveis escolars, 
com ara el menjador, les activitats complementàries i 
extraescolars i el transport escolar.

f) Formar el professorat per a dotar-lo de noves ei-
nes didàctiques, perquè pugui abordar la diversitat 
creixent a les aules i perquè els alumnes rebin l’aten-
ció individualitzada i especialitzada que necessiten. 
Garantir mòduls especialitzats durant l’any 2014. Ga-
rantir cursos presencials i telemàtics dins els plans de 
formació del professorat en què es tracti la inclusió 
educativa.

g) Dissenyar itineraris per als alumnes amb necessi-
tats educatives especials que han acabat l’ensenyament 
obligatori, adequar a la demanda el nombre de places 
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públiques i concertades de formació postobligatòria 
per tal que els joves amb discapacitat intel·lectual i de 
desenvolupament puguin tenir la formació adequada 
a llurs necessitats fins als vint-i-un anys, com a mí-
nim, i aportar una solució urgent a les dificultats d’ac-
cés d’aquests alumnes als programes de qualificació 
professional inicial (PQPI).

h) Garantir la llibertat d’elecció de les mares, els pa-
res i els tutors de persones sordes establerta per l’arti-
cle 5.1 de la Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua 
de signes catalana, en tots els nivells d’escolaritza-
ció. Destinar els recursos necessaris per a garantir el 
compliment de la Llei 17/2010 pel que fa a l’accés a 
la modalitat educativa bilingüe, en què la llengua de 
signes catalana és la llengua vehicular, i vetllar per la 
igualtat territorial atenent les realitats i les particula-
ritats de cada zona i les demandes de pares, mares i 
tutors.

i) Garantir en les etapes postobligatòries i universitàri-
es un servei universal i gratuït d’interpretació en llen-
gua de signes.

j) Facilitar i fer públiques les dades sobre l’escolaritza-
ció d’alumnes amb necessitats educatives especials en 
escoles ordinàries, que incloguin, com a mínim: 

– L’evolució de l’escolarització d’aquests alumnes i la 
previsió per al curs 2013-2014.

– El perfil, d’acord amb un dictamen, dels alumnes 
amb necessitats educatives especials.

– El tipus de suport que reben els alumnes amb neces-
sitats educatives especials (USEE, vetlladors, etc.), i 
dades concretes sobre aquesta qüestió.

– La intensitat dels suports que reben els alumnes amb 
necessitats educatives especials (ràtio, hores de dedi-
cació, etc.).

– La distribució territorial dels alumnes amb necessi-
tats educatives especials.

– La ràtio d’atenció dels equips d’assessorament psico-
pedagògic (EAP) a nivell territorial.

– La coordinació entre els centres de desenvolupament 
infantil i atenció precoç (CDIAP) i els equips d’asses-
sorament psicopedagògic (EAP) per tal que els infants 
amb necessitats educatives especials puguin incorpo-
rar-se a P3 a l’escola ordinària.

k) Ampliar la contractació, mitjançant la modificació 
del concurs públic per a l’assistència de monitors per 
a alumnes amb dificultats, en centres educatius depen-
dents del Departament d’Ensenyament, amb el garan-
timent de les hores de treball corresponents a la de-
manda concreta de cada servei territorial i fent efectiu 
aquest compromís abans que fineixi el 2013.

l) Garantir, mitjançant el Departament d’Ensenya-
ment, que totes les plataformes educatives digitals, i 
la resta de materials que implanten els centres educa-

tius per seguir el currículum, compleixen les normes 
d’accessibilitat universal reconegudes per la llei o pels 
acords internacionals.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2013

El secretari quart La presidenta del Parlament
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català

Moció 65/X del Parlament de Catalunya, so-
bre polítiques de seguretat pública
Tram. 302-00098/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 22, 05.12.2013, DSPC-P 41

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de de-
sembre de 2013, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques de seguretat pública 
(tram. 302-00098/10), presentada pel diputat Xavier 
Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 48879), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
48894), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 48896 i 48910) i pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 48905).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir la formació continuada dels agents que 
componen les diverses àrees i unitats de la Policia de 
la Generalitat - Mossos d’Esquadra mitjançant el dis-
seny d’itineraris professionals i formatius.

b) Dotar la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra dels recursos i les eines suficients per a la formació 
específica dels agents que hagin d’actuar en tasques 
d’ordre públic, des de la perspectiva dels principis i les 
garanties que dimanen tant dels instruments internaci-
onals en matèria de drets humans i de l’actuació poli-
cial com de l’ordenament jurídic intern mateix.

c) Garantir l’adequació de tots els fitxers policials que 
continguin dades de caràcter personal a la legislació 
vigent en matèria de protecció de dades, i també ga-
rantir que no hi hagi cap fitxer que s’escapi del control 
dels òrgans i les agències que han de vetllar pel com-
pliment d’aquesta normativa.

d) Nomenar en el termini de dos mesos els membres 
del Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya, esta-
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blert pel Decret 222/2013, del 3 de setembre, del Re-
glament d’organització i funcionament del Comitè 
d’Ètica de la Policia de Catalunya, i encarregar-li la 
redacció d’un nou codi ètic de la Policia.

e) Redactar, en el termini de tres mesos, el protocol 
d’indemnització per responsabilitat objectiva de les 
víctimes de les actuacions policials.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2013

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català

Moció 66/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les polítiques per a garantir el dret a 
l’habitatge i el reallotjament de famílies des-
nonades
Tram. 302-00101/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 22, 05.12.2013, DSPC-P 41

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de desem-
bre de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques per a garantir el dret a l’habi-
tatge i el reallotjament de famílies desnonades (tram. 
302-00101/10), presentada pel diputat Roger Torrent i 
Ramió, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari Socialista (reg. 48849), pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 48877 i 49056), pel Grup Mixt (reg. 
48886), pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 48899), pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 48903) i pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 48908).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Elaborar anualment, per mitjà del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, en el marc del Pla territori-
al sectorial d’habitatge, l’informe relatiu a la població 
mal allotjada a Catalunya, que fins ara només ha ela-
borat una vegada, amb l’objectiu de conèixer les pro-
blemàtiques residencials del país i adequar-hi les polí-
tiques d’habitatge.

b) Iniciar, en l’àmbit parlamentari i en el marc del co-
mitè d’experts per a la reforma de les polítiques d’or-
denació del territori i urbanisme a Catalunya, el debat 

adequat per a definir els canvis legislatius necessaris 
per a assegurar el sistema de reserves per a habitatges 
amb protecció oficial.

c) Aprovar en el termini de sis mesos la normativa 
que fomenti el lloguer, particularment dels habitatges 
buits titularitat de les entitats bancàries, creditícies i 
financeres i de les societats immobiliàries que en de-
penguin i de promotores immobiliàries, i establir les 
mesures de gravamen fiscal necessàries per a evitar la 
desocupació permanent dels habitatges.

d) Presentar, dins del primer semestre del 2014, el pro-
jecte de llei de creació de l’impost sobre habitatges 
buits.

e) Accelerar el procés per a complir l’article 179 de la 
Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’ac-
tivitat econòmica, que insta el Govern a promoure la 
redacció del reglament de desplegament del règim ju-
rídic dels habitatges amb protecció oficial.

f) Aprovar, prioritàriament el 2014 i en qualsevol cas 
en el termini de dos anys, el Pla territorial sectorial 
d’habitatge que concreti el compliment del mandat de 
solidaritat urbana que estableix la Llei 18/2007, del 28 
de desembre, del dret a l’habitatge.

g) No iniciar cap operació massiva de venda d’habi-
tatges socials provinents del patrimoni immobiliari 
de l’Institut Català del Sòl i, en qualsevol cas, garan-
tir la funció social d’aquests immobles i adoptar totes 
les mesures i els mitjans necessaris per a garantir una 
gestió adequada i eficaç dels habitatges socials de titu-
laritat pública, atesa la necessitat de constituir un parc 
d’habitatge social suficient i coherent amb les necessi-
tats presents i futures del país.

h) Crear, el 2014, el Fons social d’habitatge de Catalu-
nya amb habitatges desocupats procedents de les en-
titats bancàries intervingudes i la Societat de Gestió 
d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària 
(Sareb). Aquest fons s’haurà de gestionar concertada-
ment entre la Generalitat, les administracions locals i 
les entitats socials, quan les entitats financeres hagin 
fet efectiva la cessió d’aquests habitatges.

i) Garantir en els pressupostos de la Generalitat per 
a l’exercici 2014 una dotació pressupostària suficient 
per als programes de les prestacions econòmiques 
d’urgència especial per a l’habitatge, per al pagament 
del lloguer, del sistema Avalloguer i de mediació per 
al llo guer social, que donin resposta a la greu situa-
ció actual.

j) Territorialitzar la taula sobre desnonaments crea-
da el 17 de setembre de 2013 d’acord amb aquesta 
mateixa i reproduir taules anàlogues a cada un dels 
àmbits territorials del país, amb representants de les 
entitats del tercer sector que actuen a cada territori, 
representants dels ajuntaments, de les entitats finan-
ceres i de les delegacions dels departaments de Ter-
ritori i Sostenibilitat, Benestar Social i Família, In-
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terior i Justícia, amb l’objectiu de vehicular mesures 
concretes urgents per a les persones afectades per de-
sallotjaments, sia per execucions hipotecàries o per 
impagament de lloguer.

k) Continuar negociant amb la Societat de Gestió 
d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària i 
l’entitat propietària de la finca per a integrar el bloc 
ocupat del carrer Doctor Castany, 91 de Salt (Gironès) 
en el Fons social d’habitatge, de manera que es pugui 
destinar al lloguer social per a cobrir les necessitats 
de les famílies desnonades que actualment viuen en 
aquest edifici.

l) Reforçar les oficines Ofideute com a servei integral 
de mediació en els casos de desallotjament, sia a con-
seqüència d’execucions hipotecàries o per impaga-
ment del lloguer.

m) Adreçar-se al president del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya perquè faci avinent a tots els 
òrgans judicials de Catalunya que tinguin pendents 
d’executar ordres de llançament hipotecàries o d’ar-
rendament que, de conformitat amb la doctrina fixa-
da pel Tribunal Europeu de Drets Humans, abans de 
procedir al llançament, revisin d’ofici els contractes 
hipotecaris per a detectar possibles clàusules abusives 
i, alhora, reclamin informació sobre la disponibilitat i 
l’oferiment d’allotjament de substitució o provisional 
en casos de perill d’exclusió social als organismes pú-
blics competents en matèria d’habitatge i de serveis 
socials, tant locals com de la Generalitat.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2013

El secretari segon La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la convocatòria d’un referèndum 
sobre la secessió de Catalunya sense l’auto-
rització del Govern de l’Estat i de les Corts 
Generals
Tram. 302-00097/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 22, 
tinguda el 05.12.2013, DSPC-P 41.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les relacions econòmiques i fi-
nanceres amb l’Estat
Tram. 302-00099/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 22, 
tinguda el 05.12.2013, DSPC-P 41.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació dels llibres 
primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de 
Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, 
del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 200-00012/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 48889).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 18.12.2013 al 24.12.2013).
Finiment del termini: 27.12.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2013.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la Llei 
16/2000, del 29 de desembre, de l’impost 
sobre grans establiments comercials
Tram. 202-00049/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 48890).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.12.2013 al 17.12.2013).
Finiment del termini: 18.12.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2013.

Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00050/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 48891).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 11.12.2013 al 13.12.2013).
Finiment del termini: 16.12.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2013.

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre les obres de 
condicionament de la carretera C-51
Tram. 250-00788/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 49066; 49135).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 11.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un programa d’impuls del voluntariat entre 
la gent gran
Tram. 250-00789/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 49067; 49136).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 11.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls d’una 
campanya de recollida i distribució de roba 
per a infants sense recursos
Tram. 250-00790/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 49068; 49137).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 11.12.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la connexió de 
la carretera B-124 amb la C-58 per a millorar 
l’accés a Castellar del Vallès
Tram. 250-00791/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 49069; 49138).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 11.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei nocturn d’urgències mèdiques a 
Montcada i Reixac
Tram. 250-00792/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 49070; 49139).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 11.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00793/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 49071; 49140).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 11.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la plantilla del 
personal de neteja i cuina a les llars d’infants
Tram. 250-00794/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 49072; 49141).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 11.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
de llits del servei d’urgències de l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida
Tram. 250-00795/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 49073; 49142).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 11.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les obres de re-
modelació i ampliació de l’Escola Els Raiers, 
de la Pobla de Segur
Tram. 250-00796/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 49074; 49143).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 11.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la retirada de 
les forces d’ocupació de l’Iraq i el respecte 
dels drets humans de la seva població
Tram. 250-00797/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 49075; 49144).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 11.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
l’acord de reciprocitat entre Canal 9 i la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 250-00798/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 49076; 49145).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 11.12.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el soterrament 
de les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya entre Sant Quirze del Vallès i 
Sabadell
Tram. 250-00799/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 49077; 49146).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 11.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de les resolucions aprovades per la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats
Tram. 250-00800/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 49078; 49147).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 11.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la demanda de 
beques de menjador al Vallès Occidental
Tram. 250-00801/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 49079; 49148).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 11.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la demanda de 
beques de menjador al Baix Llobregat
Tram. 250-00802/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 49080; 49149).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 11.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la imatge de la 
dona en la campanya publicitària de la Gros-
sa de Cap d’Any
Tram. 250-00803/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 49081; 49150).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 11.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament 
del magatzem de gas del projecte Castor
Tram. 250-00804/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 49082; 49151).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 11.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de l’atenció sanitària pública a les persones 
residents a Catalunya que no han pogut ob-
tenir l’empadronament
Tram. 250-00805/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 49083; 49152).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 11.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la no-aplicació 
del copagament dels medicaments que es 
dispensen als hospitals
Tram. 250-00806/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 49084; 49153).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 11.12.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el Pla de reor-
denació assistencial territorial 2013-2015
Tram. 250-00807/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 49085; 49154).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 11.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució de condemna de les 
agressions a seus de partits polítics i a llurs 
militants
Tram. 250-00808/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 49086; 49155).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 11.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una 
investigació interna sobre la comissaria del 
Mossos d’Esquadra de Ciutat Vella, de Bar-
celona
Tram. 250-00809/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 49087; 49156).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 11.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els impedi-
ments i les sancions pel fet d’exhibir estela-
des en els esdeveniments esportius
Tram. 250-00810/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 49088).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 11.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de dues llars residència per a 
discapacitats intel·lectuals a Santa Coloma 
de Gramenet
Tram. 250-00811/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 49089; 49157).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 11.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
les recomanacions de l’informe derivat del 
compliment de la Moció 3/X, sobre les po-
lítiques de salut
Tram. 250-00812/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 49090).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 11.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la protecció de dades dels fitxers que ha 
elaborat el Centre de Seguretat de la Infor-
mació de Catalunya
Tram. 250-00814/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 49091; 49158).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 11.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la limitació de ve-
locitat en un tram de la carretera C-245 a Gavà
Tram. 250-00815/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 48729; 48812; 48814; 48816).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.12.2013 al 18.12.2013).
Finiment del termini: 19.12.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
del Laboratori de Sanitat Ramadera a la Seu 
d’Urgell
Tram. 250-00816/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 48730; 48817).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.12.2013 al 18.12.2013).
Finiment del termini: 19.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament 
del pont sobre l’Ebre de la carretera N-340
Tram. 250-00817/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 48731; 48818).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.12.2013 al 18.12.2013).
Finiment del termini: 19.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament 
del cànon de control d’abocaments exigit 
per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 
als municipis de la conca
Tram. 250-00818/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 48732; 48819).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.12.2013 al 18.12.2013).
Finiment del termini: 19.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un procediment de queixa per als infants 
dins el sistema de protecció a la infància
Tram. 250-00819/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
48733; 48820; 48821; 49301).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.12.2013 al 18.12.2013).
Finiment del termini: 19.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció als 
alumnes amb altes capacitats intel·lectuals
Tram. 250-00820/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 48734; 
48822; 49302).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.12.2013 al 18.12.2013).
Finiment del termini: 19.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Aula de Formació d’Adults Lloreda - La 
Pau, de Badalona
Tram. 250-00821/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 48735; 
48823; 49303).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.12.2013 al 18.12.2013).
Finiment del termini: 19.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les obres de re-
posició del Parc de Can Zam, de Santa Co-
loma de Gramenet
Tram. 250-00822/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 48736; 
48824; 49304).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.12.2013 al 18.12.2013).
Finiment del termini: 19.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el programa 
Erasmus
Tram. 250-00823/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 48737; 49305).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.12.2013 al 18.12.2013).
Finiment del termini: 19.12.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la modificació 
dels decrets 160/1996 i 161/1996 amb rela-
ció als pobles segregats i les entitats muni-
cipals descentralitzades
Tram. 250-00824/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 48738; 
48825; 49306).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.12.2013 al 18.12.2013).
Finiment del termini: 19.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’oferta de pla-
ces de P3 de l’Escola El Calderí, de Caldes 
de Montbui, per al curs 2015-2016 i sobre la 
construcció de la secció d’institut d’aquest 
centre
Tram. 250-00825/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 48739; 
48826; 49307).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.12.2013 al 18.12.2013).
Finiment del termini: 19.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’emplaçament 
de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona i 
dels seus serveis educatius
Tram. 250-00826/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 48740; 
48827; 49308).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.12.2013 al 18.12.2013).
Finiment del termini: 19.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del servei d’atenció psicològica i psiquiàtri-
ca del CAP La Mina, de Sant Adrià del Besòs
Tram. 250-00827/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 48741; 
48828; 49309).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.12.2013 al 18.12.2013).
Finiment del termini: 19.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les restes ar-
queològiques trobades als Prats de Rei
Tram. 250-00828/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 48742; 
48829; 49310).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.12.2013 al 18.12.2013).
Finiment del termini: 19.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la modificació 
dels decrets 160/1996 i 161/1996 amb relació als 
serveis escolars de menjador i de transport
Tram. 250-00829/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 48743; 48830).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.12.2013 al 18.12.2013).
Finiment del termini: 19.12.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels habitatges que gestiona l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya dins del parc públic 
d’habitatges socials de l’Institut Català del Sòl
Tram. 250-00830/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 48744; 48831).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.12.2013 al 18.12.2013).
Finiment del termini: 19.12.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’atenció a les 
demandes de la plataforma «Cap escola es 
tanca»
Tram. 250-00831/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48745).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.12.2013 al 18.12.2013).
Finiment del termini: 19.12.2013; 09:30 h.

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de l’article 2 de la Llei orgàni-
ca 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral 
general
Tram. 270-00008/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48892; 49422).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 11.12.2013 al 13.12.2013).
Finiment del termini: 16.12.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2013.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la infància
Tram. 302-00103/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 49188 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Ventura Brus-
ca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre la infància (tram. 300-00112/10).

Moció

El Parlament insta el Govern a: 

1. Garantir les beques menjador com a dret subjectiu 
per tal que aquells infants de les famílies que no pu-
guin fer front al pagament del menjador escolar la 
tinguin garantida cobrint el 100% del seu cost en els 
casos que sigui necessari.

2. Recuperar progressivament de les prestacions per 
fills a càrrec, parts múltiples, adopcions i acolliments, 
i garantir per al 2014 que totes aquelles famílies amb 
ingressos inferiors a 35.000 euros puguin rebre-la.

3. Implementar, en el termini de tres mesos, juntament 
amb els professionals sanitaris, educatius i de la xarxa 
de serveis social el protocol de detecció de malnutrició 
infantil, garantint també les mesures de prevenció i la 
continuïtat del Programa Salut i Escola.

4. Sobre infants tutelats i famílies acollidores, el Par-
lament insta al Govern a: 

a) Abonar als menors que han deixat d’estar tutelats 
en el període de vigència de la Instrucció 1/2012 les 
quantitats percebudes per la DGAIA en concepte de 
prestació d’orfenesa i prestació per fill a càrrec de què 
han estat beneficiaris durant el temps de tutela.

b) Estudiar mecanismes per garantir el compliment de 
l’article 51 de la Llei de drets i oportunitats de la in-
fància i l’adolescència 

c) Establir un procediment de queixa a l’abast de tots 
els infants dins el sistema de protecció que garantei-
xi el seu accés efectiu a l’entitat que n’exerceix les 
funcions tutelars i a organismes de supervisió ex-
terns (Fiscalia de Menors i Síndic) en condicions de 
seguretat i confortabilitat per als infants, sense la in-
tervenció dels centres o dels acollidors. Assegurar 
també aquest dret en el cas d’infants i adolescents in-
gressats en centres d’educació intensiva i terapèutics.

d) Garantir la continuïtat del mòdul mèdic-educatiu en 
els centres d’acolliment, centres residencials d’acció 
educativa, centres residencials d’educació intensiva i 
cases d’infants.

e) Millorar progressivament la retribució a les famílies 
que acullen nens amb condicions físiques i psíquiques 
especials i garantir la continuïtat de les unitats con-
vencionals d’acció educativa.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu Núria Ventura Brusca
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el model de funció pública i els 
processos de selecció de personal
Tram. 302-00104/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 49279, 49320 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
el model de funció pública i els processos de selecció 
de personal (tram. 300-00111/10).

L’administració pública a Catalunya necessita d’un 
canvi estructural mitjançant un procés de racionalit-
zació del sector públic i de simplificació de processos 
per tal de que esdevingui una eina per la reactivació 
econòmica al servei dels ciutadans i de les empreses.

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a

1. Presentar al Parlament de Catalunya el projecte de 
racionalització del sector públic de Catalunya que in-
corpori la supressió dels organismes públics inneces-
saris o per duplicitat de funcions, que no responen a 
criteris d’utilitat publica o d’interès general i que l’es-
talvi del seu cost econòmic i financer es imprescindi-
ble per la reducció del dèficit públic.

1.1. Elaborar la corresponent llei òmnibus de l’admi-
nistració publica que, d’acord amb els criteris expres-
sats pel Consell de Garanties Estatutàries, reguli la su-
pressió dels organismes innecessaris, creats per llei o 
participats per la Generalitat de Catalunya com: 

– Consells amb funcions assessores i no executives, 
que comprometen grans partides pressupostàries, atri-
buint les seves funcions i recursos a les administraci-
ons publiques d’origen.

– Consorcis en què la participació de la Generalitat no 
sigui majoritària o en el que la seva finalitat no resulti 
coincident amb una finalitat pròpia de l’administració 
de la Generalitat.

– Fundacions que no han donat resposta a la funció de 
captació de la col·laboració publico-privada per la que 
van ser creades.

– Instituts que tenen un àmbit d’actuació molt especi-
alitzada i que les seves funcions es poden integrar en 
altres organismes mitjançant fusions o transferències 
als departaments matrius.

1.2. Crear un model comú d’organismes institucionals 
per la descentralització de funcions de la Generalitat 
que estableixi una clara limitació de funcions, els me-
canismes de control pels resultats del projecte, i els 
criteris de transparència que garanteixin l’accés a la 
informació.

2. Crear una Comissió d’Estudi en seu parlamentària 
sobre la reforma de l’administració i la funció públi-
ques de Catalunya, per tal d’acordar el model d’admi-
nistració i gestió publica que Catalunya necessita per 
als propers anys i així protegir-la dels cicles electorals.

2.1 Adoptar totes les mesures necessàries per tal de 
reorientar l’administració i la funció pública catalanes 
cap a un sistema gerencial, que incorpori en el model 
organitzatiu criteris de: 

2.2. Bon govern i administració intel·ligent dirigida a 
la resolució de problemes dels ciutadans i les empreses.

2.3. Administració eficient que inclogui una clara de-
limitació de responsabilitats i assignació de rols que 
corresponguin a cadascun dels nivells d’administració 
i a cadascun dels empleats públics basat en el criteri 
d’una administració una competència i en la millora 
de la qualitat dels serveis.

2.4. Eficàcia i eficiència en la gestió establint els me-
canismes de seguiment i control, la responsabilització 
per resultats i el rendiment de comptes.

2.5. Criteris de flexibilitat i agilitat millorant i adap-
tant la simplificació de processos administratius per 
tal de garantir una millor cooperació entre les insti-
tucions i les empreses necessària per a la reactivació 
econòmica.

2.6. Transparència que impliqui garantir l’accés dels 
ciutadans a la informació completa, útil i global dels cos-
tos dels serveis públics i dels projectes, que permeti 
avaluar resultats i donar compliment a la exigència de 
control social.

3. Adoptar un nou model de gestió de les polítiques de 
recursos humans de la funció pública catalana, basat 
en criteris d’objectivitat, mèrit i capacitat amb els ob-
jectius següents: 

3.1. Professionalització de l’accés a la funció pública i 
a l’alta direcció pública amb l’objectiu de tecnificar les 
plantilles, afavorir la millora de la capacitat i lideratge 
dels equips directius i la responsabilització dels equips 
directius i gestors en la consecució d’objectius.

3.2. Eliminació dels càrrecs de personal eventual o de 
confiança no funcionaris establint que siguin ocupats 
preferentment per empleats públics per tal d’evitar que 
l’administració esdevingui un apèndix del partit de go-
vern.

3.3. Elaborar un registre general de personal eventual 
i assessors que incorpori el perfil del lloc de treball, el 
servei que presta, les funcions i la seva retribució.
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3.4. Elaborar una taula de retribucions i d’incompati-
bilitats per a càrrecs electes i personal d’alta direcció 
amb criteris de proporcionalitat a les funcions que de-
senvolupen i per tal que no percebin nomes que una 
retribució malgrat exercissin diversos càrrecs.

4. Establir un pla d’incentius als empleats públics per 
tal de garantir la motivació perduda amb els ajustos 
salarials dels últims anys i la qualitat en la prestació 
dels serveis.

4.1. D’acord amb la resolució judicial 25/2013 del jut-
jat contenciós administratiu nº 15 de Barcelona, el Go-
vern de la Generalitat es compromet a retornar la paga 
extra corresponent a l’any 2012 a tots els funcionaris 
públics amb tots els efectes administratius i econò-
mics que els corresponen.

4.2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a garantir que tot el personal al seu servei 
pugui cobrar les 14 pagues de l’any. És a dir, les 12 
mensualitats i les dues pagues extres de juny i desem-
bre tal i com han fet la resta de CC.AA. d’Espanya 
i per tant, no les condicionarà al cobrament o no de 
l’impost sobre dipòsits bancaris.

4.3. D’acord amb el dictamen 4/2012 de 6 de març 
del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, el 
Parlament de Catalunya acorda deixar sense efecte la 
mesura de reducció de jornada i sou (15%) del perso-
nal interí atès que aquesta mesura ha de ser integrada 
en el límit legal màxim dels dos anys de vigència pre-
vistos que acaben el proper 31 de març de 2014.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els programes de prevenció de la 
violència masclista i les relacions abusives 
entre els joves
Tram. 302-00105/10

Presentació
Marta vilalta i Torres, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 49280 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la 
Interpel·lació al Govern sobre els programes de pre-
venció de la violència masclista i les relacions abusives 
entre els joves (tram. 300-00114/10).

Moció

Exposició de Motius

La violència masclista és una xacra social i la lluita 
per la seva eradicació és una de les prioritats i un dels 
principals objectius del Parlament de Catalunya.

La llarga lluita contra la violència masclista ha per-
mès a Catalunya dotar-se de lleis, recursos i instru-
ments per a l’abordatge integral d’aquesta problemà-
tica. La llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar 
la violència masclista té per objecte l’eradicació d’a-
quest tipus de violència i la remoció de les estructu-
res socials i dels estereotips culturals que la perpe-
tuen amb la finalitat que es reconegui i es garanteixi 
plenament el dret inalienable de totes les dones a des-
envolupar la pròpia vida sense cap de les formes i 
dels àmbits en què aquesta violència pot manifestar. 
La llei estableix les mesures integrals respecte a la 
prevenció, detecció i sensibilització de la violència 
masclista assenyala les obligacions que tenen els po-
ders públics en aquest àmbit.

Malgrat els avenços dels últims anys, actualment ve-
iem noves dades que ens alerten d’una tendència a l’al-
ça de la violència masclista entre adolescents. Segons 
les dades de l’estudi del Ministeri de Sanitat sobre 
igualtat i violència masclista en l’adolescència, una de 
cada quatre noies admeten haver patit control abusiu 
per part de la parella o ex-parella.

Així mateix, veiem com està estrictament lligada la 
violència masclista entre joves amb els nous canals per 
on s’expressa aquesta violència, que són les noves tec-
nologies, en especial els mòbils i les xarxes socials, 
absolutament integrades en la vida dels i de les joves. 
El 25% de les noies reconeixen haver estat controlades 
a través del mòbil.

Una realitat preocupant, perquè les persones joves in-
tegren les agressions verbals i psicològiques com a 
pràctiques normalitzades en les relacions de parella i 
normalment associen la violència masclista a les pare-
lles adultes i a l’exercici de la violència física.

Davant d’aquesta situació, l’administració pública té 
l’obligació de fer-hi front i posar els instruments i les 
estratègies necessàries. És cert que hi ha programes 
i plans en marxa que treballen per combatre aquesta 
problemàtica, però davant les noves característiques 
cal revisar i adequar els continguts i els formats.

Tenim el repte i hem d’adoptar el compromís de man-
tenir i millorar les eines per prevenir i sensibilitzar 
sobre la violència masclista. I això passa, en bona 
part, per la formació dels diversos col·lectius de pro-
fessionals, dels agents educatius i en especial dels 
propis joves.

És en aquest sentit que el Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya presenta la següent
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Moció

El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig 
unànime a la violència masclista i el seu ple suport a 
les víctimes. Així com la seva preocupació per l’exis-
tència d’una tendència a l’alça de violència masclista 
entre adolescents, que presenten noves formes d’abús 
emparades per les noves tecnologies.

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Redactar un informe que analitzi la situació de la 
violència masclista entre els joves a Catalunya i n’ava-
luï les mesures implantades contra aquesta, per tal de 
revisar i adequar, si s’escau, les polítiques públiques a 
les noves realitats.

2. Posar en marxa, en base a l’informe realitzat, un pla 
transversal i integral per abordar la violència masclis-
ta entre els joves, en col·laboració amb les associacions 
i grups especialitzats. El pla inclourà, com a mínim, 
els següents elements: 

a. Formació de l’alumnat al llarg de les diverses etapes 
educatives, garantint que tot el jovent participi al llarg 
de la seva vida acadèmica en algun programa especí-
fic de lluita contra la violència masclista i adquireixi les 
capacitats necessàries per poder ser conscient d’aques-
ta problemàtica, ser capaç de detectar-la, i combatre-
la. La formació ha de tenir per objectiu empoderar-les 
nenes i joves per garantir-ne la seva autonomia.

b. Formació específica per al professorat, de manera 
que pugui disposar de les eines necessàries per tal de 
saber afrontar qualsevol conflicte que hi pugui estar 
relacionat. Els professors hauran de disposar de les ca-
pacitats necessàries per poder ser conscient d’aquesta 
problemàtica, ser capaç de detectar-la, i combatre-la.

c. Programes de formació especialitzada per als agents 
que treballen amb col·lectius de joves –com ara pro-
fessionals de l’àmbit de la salut, de la justícia, de la 
seguretat, o els propis tècnics de joventut– per garantir 
que els professionals que interactuen amb ells disposin 
de protocols d’actuació en cas de sospites de violència 
masclista.

d. Programes i campanyes dirigides a pares i mares, per 
tal que puguin detectar si els seus fills i filles són vícti-
mes o actors de violència masclista, i alhora disposin de 
les eines necessàries per saber com cal actuar.

e. Una guia que defineixi el ciberassetjament i establei-
xi un protocol 2.0 de bones pràctiques, que establei xi 
com usar de forma segura les noves tecnologies.

f. Noves eines de contacte i difusió a través de les TIC 
–xarxes socials, web jove.cat, fòrums, etc.–, per tal 
d’aprofundir en la sensibilització, la prevenció i la de-
tecció.

g. Campanya de sensibilització a través dels mitjans de 
comunicació i de les noves tecnologies adreçada a les 
persones joves.

3. Reconèixer l’especificitat de les nenes menors 
d’edat en matèria de violència masclista, i estudiar les 
reformes legals pertinents per protegir les joves davant 
d’aquesta problemàtica.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2013

Marta Vilalta i Torres
Diputada del GP d’ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de cooperació
Tram. 302-00106/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 49299 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de coo-
peració (tram. 300-00110/10).

La política pública de Cooperació i Ajuda al Desenvo-
lupament és la remesa que més ha vist minvar el seu 
pressupost en els darrers anys. Actualment desenes 
d’entitats ONGs i ens locals, han hagut de cessar les 
seves activitats i programes a conseqüència de la man-
ca de pressupost i recolzament tècnic per part del Go-
vern de la Generalitat.

Davant la nova retallada pressupostària de 800.000 
euros per al 2014 pel que fa a l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament, i tenint en comptes 
que en total la partida s’ha reduït en més d’un 83% des 
del 2010, l’ACCD resulta a hores d’ara del tot insos-
tenible. Segons els nous pressupostos per al 2014, la 
major part del pressupost dins l’Agència s’inverteix en 
els capítols I i II, corresponents als de personal i fun-
cionament, pel que en resta poc per les activitats i pro-
grames de l’ACCD.

El pressupost de l’Agència Catalana de Cooperació 
ha passat de 42 milions d’euros el 2010 a 7 milions 
durant el 2013 i 6.230.100 euros el 2014. No obs-
tant les cinc delegacions exteriors de la Generalitat 
passen de 1,1 milions d’euros a 2,2 i Diplocat de 1,9 
a 2,6 milions. No hi ha dubte de que la Generalitat 
necessita una política d’acció exterior i unes oficines 
pròpies així com un organisme que coordini la di-
plomàcia pública, en aquest cas Diplocat, per tal de 
donar a conèixer i per fer entendre al món el procés 
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nacional que viu en aquests moments Catalunya i la 
necessitat de dur a terme una consulta democràtica al 
poble català.

Malgrat tot al gener d’aquest mateix any més de 20 
ONG catalanes de promoció de la pau, defensa dels 
drets humans i de cooperació al desenvolupament, van 
lliurar conjunta i unitàriament a la Generalitat més de 
40 reclamacions de pagament per valor de 7 milions 
d’euros. Tot i els pagaments realitzats els darrers me-
sos, moltes d’aquestes ONG s’han vist obligades aturar 
els seus projectes i programes a causa dels impaga-
ments o s’han endeutat per a poder continuar, malgrat 
la pobresa creix a Catalunya i les necessitats més bà-
siques dels ciutadans necessiten més atenció que mai 
per part d’aquestes entitats.

Moció

1. El Parlament de Catalunya manifesta: 

1.1. El seu compromís, suport i reconeixement a la tas-
ca imprescindible que fan les entitats i els ens locals 
en Cooperació, Ajuda al Desenvolupament, Foment de 
la Pau i dels Drets Humans tant a Catalunya com a la 
resta del món.

1.2. El seu compromís, suport i reconeixement a la di-
plomàcia civil realitzada pels diferents agents de la co-
munitat catalana a l’exterior i les Organitzacions No 
Governamentals com la diplomàcia pública més ex-
perimentada i alhora més important que té Catalunya 
davant el món i lamenta la dràstica reducció en les 
partides en Cooperació i Ajuda al Desenvolupament 
debilitant així aquesta mateixa diplomàcia.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

2.1. Doblar la consignació pressupostària respecte de 
l’any 2013, com a mínim, per a l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament.

2.2. Incrementar la partida destinada al Pla Director 
de Cooperació al Desenvolupament, per tal de poder 
complir amb els compromisos adquirits d’ajuda al des-
envolupament al Sàhara Occidental i especialment als 
programes adreçats a garantir l’alimentació dels in-
fants i joves que viuen als campaments del refugiats 
de Tindouf

2.3. Crear, dins del Pla de Treball de la Secretaria 
d’Afers Exteriors, un grup de treball entre DiploCat i 
la Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Hu-
mans i el Desenvolupament i la Coordinadora d’ONG 
Solidàries (Girona), la Coordinadora d’ONGD i al-
tres moviments solidaris de Lleida i la Coordinadora 
d’ONGD de Tarragona per aprofundir en el rol dels 
actors civils catalans en la diplomàcia ciutadana.

2.4. Publicar una convocatòria d’ajuts i subvencions 
per a l’any 2014, com a principal instrument de la co-
operació oficial catalana al desenvolupament per do-
tar de recursos econòmics els actors de la cooperació 

aliens al Govern que, amb aquests fons, promouen el 
desenvolupament a països tercers prèvia consulta al 
Consell de Cooperació.

2.5. Cessar el Director de l’Agència Catalana de Co-
operació al Desenvolupament, el Sr. Carles Llorens, 
pels greuges causats a les ONGs i ens locals, així com 
els seus treballadors/es i usuaris/es en conseqüència a 
la seva mala gestió.

2.6. Convocar, en el termini de dos mesos, un grup 
de treball en el marc del Consell de Cooperació per 
elaborar un pla de sensibilització per a les empreses 
deslocalitzades fora de Catalunya que operen allà on 
hi ha projectes de cooperació exterior per tal de que 
coneguin la situació en la que es troba el país de destí i 
amb les entitats de cooperació.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2013

Dolors Camats i Luis Sara Vilà Galan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el compliment de les recomana-
cions de l’informe del Comitè contra les De-
saparicions Forçades de les Nacions Unides 
del 13 de novembre de 2013
Tram. 302-00107/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 49346 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i Ba-
rot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre el compliment de les recomanacions de l’infor-
me del Comitè contra les Desaparicions Forçades de 
les Nacions Unides del 13 de novembre de 2013 (tram. 
300-00113/10).

Exposició de Motius

La legislació internacional en matèria de memòria his-
tòrica va assentar unes bases centrades en els drets 
fonamentals, els drets de les víctimes a la justícia, la 
reparació i les garanties jurídiques. La Convenció In-
ternacional per a la protecció de totes les persones 
contra les desaparicions forçades, en desenvolupament 
de la Declaració aprovada en Resolució 47/133 de 18 de 
desembre de 1992 estableix els drets a la tutela judicial 
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efectiva, i el dret a l’accés e informació de familiars i 
víctimes.

L’eix bàsic i la justificació de les polítiques de memò-
ria històrica haurien de centrar-se en la restitució dels 
drets als ciutadans i ciutadanes que han estat vícti-
mes de la Guerra Civil i de la dictadura franquista.

El Comitè contra la Desaparició Forçada de la ONU, 
en la seva 74ª sessió, celebrada el 13 de novembre de 
2013, va aprovar, entre d’altres observacions finals so-
bre l’informe presentat per l’estat espanyol en virtut de 
l’article 29.1 de la Convenció Internacional per la pro-
tecció de totes les persones contra les desaparicions 
forçades, que: 

«El Comitè recorda que la recerca de les persones que 
han estat sotmeses a desaparició forçada i l’aclariment 
de la seva sort són obligacions de l’Estat, tot i que no 
s’hagi presentat una denúncia formal, i que els famili-
ars tenen, entre altres, el dret a conèixer la veritat so-
bre la sort dels seus éssers estimats desapareguts. En 
aquest context, el Comitè recomana que l’Estat part 
adopti totes les mesures necessàries, incloent l’assig-
nació dels recursos de personal, tècnics i financers su-
ficients, per a la recerca i aclariment de la sort de les 
persones desaparegudes. Respecte d’això, l’Estat part 
hauria de considerar la possibilitat d’establir un òrgan 
específic encarregat de la recerca de les persones sot-
meses a desaparició forçada, que tingui facultats i re-
cursos suficients per tirar endavant les seves funcions 
de manera efectiva .»

«El Comitè recomana que l’Estat part consideri revi-
sar la seva legislació penal amb vista a incorporar com 
a delictes específics les conductes descrites en l’arti-
cle 25, paràgraf 1, de la Convenció que prevegin penes 
apropiades que tinguin en compte la seva extrema gra-
vetat. Així mateix, el Comitè insta l’Estat part al fet 
que intensifiqui els seus esforços amb vista a buscar 
i identificar els nens que podrien haver estat víctimes 
d’apropiació, desaparició forçada i / o substitució de la 
identitat de conformitat amb l’article 25, paràgraf 2, 
de la Convenció. Al respecte, li recomana que intensi-
fiqui els seus esforços per tal de garantir que el Banc 
Nacional d’ADN integri mostres genètiques de tots els 
casos que hagin estat denunciats, tant per via adminis-
trativa com judicial.»

Així mateix a Catalunya la Llei 10/2009, de 30 de juny, 
sobre la localització i identificació de les persones de-
saparegudes, que complementa la Llei 13/2007, de 31 
d’octubre, del Memorial Democràtic, s’inscriu dins el 
marc de la Declaració universal de drets humans i els 
tractats i acords internacionals sobre els drets a què fa 
referència l’article 4.1 de l’Estatut d’autonomia i ema-
na directament del seu article 54, acomplint-lo en el 
reconeixement i rehabilitació de la memòria de tots els 
que van patir persecució com a conseqüència de la de-
fensa de la democràcia i l’autogovern de Catalunya o 

a causa de llurs opcions personals, ideològiques o de 
consciència.

Aquesta llei preveu un cens de persones desaparegu-
des. El seu article 7 determina que «correspon a l’Ad-
ministració de la Generalitat dur a terme les actuaci-
ons necessàries per a recuperar i identificar les restes 
de les persones a què fa referència l’article 2.1. Aques-
tes actuacions són a càrrec de l’Administració de la 
Generalitat, d’acord amb les seves disponibilitats pres-
supostàries.» I al punt 7 del mateix article s’estableix 
que «s’han de determinar, per via reglamentària, les 
condicions i els procediments pertinents per a garantir 
que les persones i entitats a què fa referència l’apar-
tat 3 puguin recuperar les restes per a traslladar-les. 
Amb aquesta finalitat, l’Administració de la Generali-
tat pot establir un sistema de bancs de dades. Les res-
tes que hagin estat traslladades i no siguin reclamades 
han d’ésser inhumades en el cementiri corresponent al 
terme municipal en què es van trobar.

L’article 9 preveu que el departament competent en 
matèria de memòria democràtica executi les actua-
cions establertes per aquesta llei directament, amb 
mitjans propis o aliens i pot subscriure convenis de 
col·laboració amb altres administracions públiques o 
universitats que tinguin entre llurs finalitats estatutà-
ries dur a terme aquest tipus d’activitats que comptin 
amb professionals adequats per a dur-les a terme i que 
acreditin la capacitat científica necessària.

La Resolució IRP/4072/2010, de 15 de desembre, per 
la qual s’aproven els protocols d’aplicació a les actua-
cions previstes en la Llei 10/2009, de 30 de juny, i en 
el Decret 111/2010, de 31 d’agost, pel qual es desenvo-
lupa reglamentàriament aquesta, preveu també al seu 
article 3 un banc de dades, i a l’Annex 2 que regula 
el protocol de l’obertura de les fosses comunes, s’es-
tableix com a «fase 2 - documentació» que un equip 
responsable del projecte tècnic completi exhaustiva-
ment la documentació que hagi fonamentat la decisió 
d’iniciar l’actuació d’obertura de la fossa, i una de les 
vessants d’aqueta documentació «ante mortem» dels 
desapareguts són les «entrevistes a persones properes 
als desapareguts per obtenir-ne informació i valorar si 
és convenient la donació de mostres biològiques per a 
la seva anàlisi genètica», així mateix en la fase d’anà-
lisi posterior a la fase d’exhumació es preveu l’anàlisi 
genètica.

L’informe de Nacions Unides esmentat anteriorment 
que motiva aquesta moció exigeix de les administra-
cions fer un esforç per garantir, quan aquesta sigui 
possible, l’exhumació i recuperació de la identitat de 
les persones desaparegudes. És per això que cal donar 
passos endavant en les polítiques de memòria històrica 
endegades els darrers anys per tal de reforçar i actua-
litzar els marcs legislatius que donin garantia als fami-
liars de les víctimes per recuperar-ne la seva identifi-
cació i s’optimitzin al màxim els instruments destinats 
a tal efecte.
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Moció

En compliment de les recomanacions del Comitè con-
tra la desaparició forçada de Nacions Unides en l’in-
forme de compliment de l’Estat espanyol, emès el 
darrer mes de novembre de 2013, el Parlament de Ca-
talunya,

1. Acorda donar suport a la creació del Banc d’ADN 
com a banc genètic, en el marc del Programa d’iden-
tificació per mostres d’ADN de familiars de desapa-
reguts a Catalunya, gestionat en el marc del protocol 
existent entre la Fundació Bosch i Gimpera i la Unitat 
de Medicina Legal de la Universitat de Barcelona.

2. Insta al Govern de la Generalitat a que faciliti i ga-
ranteixi el dret a la informació i sensibilització, a tots 
els familiars de víctimes de la Guerra Civil i de la re-
pressió franquista que consten en el Registre oficial, 
com a cens català de persones desaparegudes, actual-
ment 4.600 inscrits. En especial la informació referida 
a la possibilitat de lliurar les seves mostres d’ADN al 
Banc català d’ADN, per facilitar en els casos que cien-
tíficament sigui possible, la identificació de persones 
desaparegudes, i que informi, pel seu ús, del formu-
lari de comunicació de desaparició forçada o invo-
luntària, de la ONU. Així mateix, es garanteixi la in-
formació i s’intensifiquin els esforços pel que fa a les 
situacions de nens i nenes que podrien haver estat víc-
times d’apropiació, desaparició forçada i/o substitució 
d’identitat.

3. Insta al Govern de la Generalitat a realitzar les ini-
ciatives legislatives necessàries per tal que es puguin 
reclamar per part dels familiars els cossos de persones 
desaparegudes, s’actualitzi el mapa de fosses existent i 
es reforcin les tasques d’exhumació de fosses amb su-
pervisió judicial de forma gradual, procedint a garan-
tir en les restes òssies la prova d’identificació per ADN 
creuant les dades existents en el Banc català d’ADN.

4. Insta al Govern de la Generalitat a que es garan-
teixi una valoració individual a través d’informes de 
treballadors socials, en les persones immigrants a Ca-
talunya, susceptibles de ser expulsades o extraditades, 
per tal de determinar si existeixen raons fundades per 
creure que la persona podria estar en perill de ser sot-
mesa a una desaparició forçada en el seu país d’origen, 
i en aquest cas evitar la seva expulsió.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2013

Marta Rovira i Vergés Gemma Calvet i Barot
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el Centre d’Història Contemporà-
nia de Catalunya
Tram. 302-00108/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 49366 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 10.12.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López i 
Rueda, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre el Centre d’Història Contemporània de Catalunya 
(tram. 300-00115/10).

Moció

1. El Parlament de Catalunya manifesta: 

a) El seu rebuig al simposi, «Espanya contra Catalu-
nya: una mirada històrica (1714-2014)», així com el 
seu tractament de la història de Catalunya perquè ex-
plicita una presa de posició molt allunyada de les com-
plexitats de la realitat històrica i significa una oportu-
nitat perduda per obrir un diàleg plural i debatre, amb 
rigor i serenitat, els punts de vista i interpretacions que 
sobre els fets motiu del simposi poden aportar de ma-
nera solvent els diversos representants de les escoles 
historiogràfiques.

b) El seu rebuig pel tractament que el simposi «Es-
panya contra Catalunya: una mirada històrica (1714-
2014)» fa de la nostra història com a catalans i espa-
nyols resumint-la en expressions com uniformisme, 
espoli, desigualtats, repressió, resistència o falsifica-
ció i constata que mai Catalunya ha tingut un desen-
volupament social, polític i econòmic com el que vam 
aconseguir amb el pacte constitucional.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a) Suspendre la celebració del simposi «Espanya con-
tra Catalunya: una mirada històrica (1714-2014)» per-
què, lluny d’aprofundir en elements històrics i cientí-
fics de debat intenta formar part d’una estratègia de 
la Generalitat de Catalunya per la creació d’un ene-
mic exterior que amagui la incapacitat del Govern per 
assumir les seves competències i recursos en benefici 
dels catalans.

b) Cessar al director del Centre d’Història Contem-
porània de Catalunya, Jaume Sobrequés, per incitar a 
l’odi i a la divisió, amb el simposi «Espanya contra Ca-
talunya: una mirada històrica (1714-2014)».
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3. El Parlament de Catalunya mostra la seva preocu-
pació per la involució democràtica que vivim a Cata-
lunya amb l’elaboració de llistes negres de periodis-
tes per part del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 
l’intent de creació de fitxers d’adhesions patriòtiques, 
la utilització de la infància amb motius polítics i l’ús 
de serveis públics per investigar i controlar l’activitat 
política i social dels catalans.

4. El Parlament de Catalunya constata la manca d’ob-
jectivitat, la politització i l’extralimitació en el seu àm-
bit competencial del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya en l’elaboració d’informes al servei del Govern 
amb els objectius de censurar i perseguir a mitjans de 
comunicació lliures de pensament i subvenció i perio-
distes que no estan d’acord amb el procés separatista 
del Govern CiU-ERC tot amagant els vots particulars 
«dissidents».

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Rafael López i Rueda
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Declaració del Parlament de Catalunya 
amb motiu del setanta-cinquè aniversari de 
l’ONCE i el vint-i-cinquè de la Fundació ONCE
Tram. 401-00010/10

Lectura en el Ple
Sessió núm. 22, 05.12.2013, DSPC-P 41

El Parlament de Catalunya, amb motiu de la celebració 
del setanta-cinquè aniversari de la creació de l’ONCE 
i el vint-i-cinquè aniversari de la Fundació ONCE, ret 
homenatge a totes les persones que han fet possible, 
al llarg dels anys, que aquestes entitats hagin tingut 
una trajectòria ben reconeguda d’èxit, materialitzada 
en una pluralitat d’accions i d’iniciatives solidàries que 
han permès que el nostre país avancés en justícia soci-
al i en objectius d’accessibilitat per a totes les persones 
en un marc de normalització.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya destaca la 
feina feta per l’ONCE a Catalunya en l’àmbit de l’edu-
cació, dels serveis socials especialitzats, de la inserció 
laboral, de l’autonomia personal i de la plena ciutada-
nia de les persones cegues i deficients visuals, que ha 
tingut com a objectiu procurar que aquestes persones 
i llur entorn es puguin desenvolupar amb la màxima 
autonomia possible.

Pel que fa a la Fundació ONCE, el Parlament de Cata-
lunya remarca que, del 1988 ençà, aquesta entitat s’ha 
consolidat com un agent ben actiu del sector de la dis-
capacitat, que ha contribuït d’una manera molt positi-
va a la formació, a la creació d’ocupació i a l’afavori-
ment de la integració laboral i social de les persones 
amb discapacitat, promovent el respecte i la garantia 
de llurs drets en el si de la societat.

En el marc d’aquesta doble efemèride, el Parlament 
de Catalunya recorda i reconeix la figura de Roc Boro-
nat, que el 1934 va impulsar la constitució del Sindicat 
de Cecs de Catalunya, integrat en l’ONCE al cap de 
quatre anys, i que amb el seu compromís per la cau-
sa va contribuir a la millora de la vida de les persones 
cegues.

El Parlament de Catalunya també homenatja els ho-
mes i les dones que des de qualsevol àmbit han treba-
llat i treballen per una societat més humana i justa, per 
una Catalunya que integri tothom i que garanteixi una 
vida digna a totes les persones, sense distincions, i on 
les discapacitats no siguin cap motiu d’exclusió.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2013
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4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS 
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Encàrrec del despatx del conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat al conseller de Justícia
Tram. 330-00041/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 49313 / Coneixement: 10.12.2013

A la presidenta del Parlament

Benvolguda Presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) 
de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidèn-
cia de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos 
compte que durant l’absència del conseller de Territo-
ri i Sostenibilitat, els dies 5 i 6 de desembre de 2013, 
s’encarregarà del despatx del seu Departament el con-
seller de Justícia.

Cordialment,

Barcelona, 28 de novembre de 2013 

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

N. de la R.: El Decret 263/2013, de 28 de novembre, 
d’encàrrec del despatx del conseller de Territori i Sos-
tenibilitat al conseller de Justícia els dies 5 i 6 de de-
sembre de 2013, és publicat al DOGC 6516, del 5 de 
desembre de 2013.

Encàrrec del despatx del conseller de Salut 
al conseller d’Interior
Tram. 330-00042/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 49314 / Coneixement: 10.12.2013

A la presidenta del Parlament

Benvolguda Presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) 
de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidèn-
cia de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos 
compte que durant l’absència del conseller de Salut, 
del 4 al 8 de desembre de 2013, ambdós inclosos, s’en-
carregarà del despatx del seu Departament el conseller 
d’Interior.

Cordialment,

Barcelona, 3 de desembre de 2013 

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

N. de la R.: El Decret 262/2013, de 3 de desembre, 
d’encàrrec del despatx del conseller de Salut al conse-
ller d’Interior del 4 al 8 de desembre de 2013, ambdós 
inclosos, és publicat al DOGC 6516, del 5 de desembre 
de 2013.


	1.	Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
	1.15.	Mocions
	Moció 62/X del Parlament de Catalunya, sobre els procediments administratius relacionats amb l’impost sobre les estades en establiments turístics
	Tram. 302-00100/10
	Aprovació

	Moció 63/X del Parlament de Catalunya, sobre la sobirania energètica
	Tram. 302-00102/10
	Aprovació

	Moció 64/X del Parlament de Catalunya, sobre l’escola inclusiva
	Tram. 302-00096/10
	Aprovació

	Moció 65/X del Parlament de Catalunya, sobre polítiques de seguretat pública
	Tram. 302-00098/10
	Aprovació

	Moció 66/X del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques per a garantir el dret a l’habitatge i el reallotjament de famílies desnonades
	Tram. 302-00101/10
	Aprovació



	2.	Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.15.	Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la convocatòria d’un referèndum sobre la secessió de Catalunya sense l’autorització del Govern de l’Estat i de les Corts Generals
	Tram. 302-00097/10
	Rebuig

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les relacions econòmiques i financeres amb l’Estat
	Tram. 302-00099/10
	Rebuig



	3.	Tramitacions en curs
	3.01.	Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
	3.01.01.	Projectes de llei
	Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
	Tram. 200-00012/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat


	3.01.02.	Proposicions de llei
	Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2000, del 29 de desembre, de l’impost sobre grans establiments comercials
	Tram. 202-00049/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

	Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 202-00050/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat


	3.10.	Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.25.	Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre les obres de condicionament de la carretera C-51
	Tram. 250-00788/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un programa d’impuls del voluntariat entre la gent gran
	Tram. 250-00789/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’impuls d’una campanya de recollida i distribució de roba per a infants sense recursos
	Tram. 250-00790/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la connexió de la carretera B-124 amb la C-58 per a millorar l’accés a Castellar del Vallès
	Tram. 250-00791/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la reobertura del servei nocturn d’urgències mèdiques a Montcada i Reixac
	Tram. 250-00792/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Quatre Vents, de Canovelles
	Tram. 250-00793/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la plantilla del personal de neteja i cuina a les llars d’infants
	Tram. 250-00794/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la reobertura de llits del servei d’urgències de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida
	Tram. 250-00795/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les obres de remodelació i ampliació de l’Escola Els Raiers, de la Pobla de Segur
	Tram. 250-00796/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la retirada de les forces d’ocupació de l’Iraq i el respecte dels drets humans de la seva població
	Tram. 250-00797/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’aplicació de l’acord de reciprocitat entre Canal 9 i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	Tram. 250-00798/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el soterrament de les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya entre Sant Quirze del Vallès i Sabadell
	Tram. 250-00799/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el compliment de les resolucions aprovades per la Comissió d’Ensenyament i Universitats
	Tram. 250-00800/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la demanda de beques de menjador al Vallès Occidental
	Tram. 250-00801/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la demanda de beques de menjador al Baix Llobregat
	Tram. 250-00802/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la imatge de la dona en la campanya publicitària de la Grossa de Cap d’Any
	Tram. 250-00803/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el tancament del magatzem de gas del projecte Castor
	Tram. 250-00804/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el garantiment de l’atenció sanitària pública a les persones residents a Catalunya que no han pogut obtenir l’empadronament
	Tram. 250-00805/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la no-aplicació del copagament dels medicaments que es dispensen als hospitals
	Tram. 250-00806/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el Pla de reordenació assistencial territorial 2013-2015
	Tram. 250-00807/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució de condemna de les agressions a seus de partits polítics i a llurs militants
	Tram. 250-00808/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’obertura d’una investigació interna sobre la comissaria del Mossos d’Esquadra de Ciutat Vella, de Barcelona
	Tram. 250-00809/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els impediments i les sancions pel fet d’exhibir estelades en els esdeveniments esportius
	Tram. 250-00810/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de dues llars residència per a discapacitats intel·lectuals a Santa Coloma de Gramenet
	Tram. 250-00811/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’aplicació de les recomanacions de l’informe derivat del compliment de la Moció 3/X, sobre les polítiques de salut
	Tram. 250-00812/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el garantiment de la protecció de dades dels fitxers que ha elaborat el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
	Tram. 250-00814/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la limitació de velocitat en un tram de la carretera C-245 a Gavà
	Tram. 250-00815/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el manteniment del Laboratori de Sanitat Ramadera a la Seu d’Urgell
	Tram. 250-00816/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el millorament del pont sobre l’Ebre de la carretera N-340
	Tram. 250-00817/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el pagament del cànon de control d’abocaments exigit per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre als municipis de la conca
	Tram. 250-00818/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’establiment d’un procediment de queixa per als infants dins el sistema de protecció a la infància
	Tram. 250-00819/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’atenció als alumnes amb altes capacitats intel·lectuals
	Tram. 250-00820/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Aula de Formació d’Adults Lloreda - La Pau, de Badalona
	Tram. 250-00821/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les obres de reposició del Parc de Can Zam, de Santa Coloma de Gramenet
	Tram. 250-00822/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el programa Erasmus
	Tram. 250-00823/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la modificació dels decrets 160/1996 i 161/1996 amb relació als pobles segregats i les entitats municipals descentralitzades
	Tram. 250-00824/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’oferta de places de P3 de l’Escola El Calderí, de Caldes de Montbui, per al curs 2015-2016 i sobre la construcció de la secció d’institut d’aquest centre
	Tram. 250-00825/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’emplaçament de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona i dels seus serveis educatius
	Tram. 250-00826/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el restabliment del servei d’atenció psicològica i psiquiàtrica del CAP La Mina, de Sant Adrià del Besòs
	Tram. 250-00827/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les restes arqueològiques trobades als Prats de Rei
	Tram. 250-00828/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la modificació dels decrets 160/1996 i 161/1996 amb relació als serveis escolars de menjador i de transport
	Tram. 250-00829/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el manteniment dels habitatges que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya dins del parc públic d’habitatges socials de l’Institut Català del Sòl
	Tram. 250-00830/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’atenció a les demandes de la plataforma «Cap escola es tanca»
	Tram. 250-00831/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	3.10.65.	Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de l’article 2 de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
	Tram. 270-00008/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat


	3.15.	Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la infància
	Tram. 302-00103/10
	Presentació

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model de funció pública i els processos de selecció de personal
	Tram. 302-00104/10
	Presentació

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els programes de prevenció de la violència masclista i les relacions abusives entre els joves
	Tram. 302-00105/10
	Presentació

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de cooperació
	Tram. 302-00106/10
	Presentació

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el compliment de les recomanacions de l’informe del Comitè contra les Desaparicions Forçades de les Nacions Unides del 13 de novembre de 2013
	Tram. 302-00107/10
	Presentació

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Centre d’Història Contemporània de Catalunya
	Tram. 302-00108/10
	Presentació



	4.	Informació
	4.40.	Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
	Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del setanta-cinquè aniversari de l’ONCE i el vint-i-cinquè de la Fundació ONCE
	Tram. 401-00010/10
	Lectura en el Ple


	4.70.	Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres òrgans
	4.70.01.	Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx
	Encàrrec del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat al conseller de Justícia
	Tram. 330-00041/10
	Presentació

	Encàrrec del despatx del conseller de Salut al conseller d’Interior
	Tram. 330-00042/10
	Presentació




