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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Resolucions

Resolució 13/XI del Parlament de Catalunya, sobre les obres d’ampliació
de l’Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires
250-00005/11
ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 3, 01.03.2016, DSPC-C 54

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 1 de març de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació de l’Institut Montserrat
Colomer, de Sant Esteve Sesrovires (tram. 250-00005/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista.
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar urgentment a la comunitat
educativa i a l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) un pla i un calendari d’actuacions de les obres d’ampliació de l’Institut Montserrat Colomer d’aquest
municipi.
Palau del Parlament, 1 de març de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, María José García Cuevas; el president de la
Comissió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 14/XI del Parlament de Catalunya, sobre les obres de
construcció i reforma de diverses escoles de l’Hospitalet de Llobregat
250-00018/11
ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 3, 01.03.2016, DSPC-C 54

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 1 de març de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola Ernest Lluch, a l’Hospitalet de Llobregat (tram. 250-00018/11), presentada pel Grup
Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 2403) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 6160).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Donar compliment de manera immediata a la Resolució 1143/X del Parlament de
Catalunya, sobre la licitació del projecte de construcció de l’edifici definitiu de l’Escola
Ernest Lluch, de l’Hospitalet de Llobregat, un cop l’Ajuntament hagi fet la cessió correcta dels terrenys, i iniciar la licitació del projecte de construcció de l’edifici definitiu
de l’Escola Ernest Lluch.
b) Elaborar i presentar a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i a la resta de la
comunitat educativa un pla i un calendari d’actuacions per a la construcció del nou edifici de l’Escola Paco Candel d’aquest municipi.
c) Informar de la situació de les escoles Milagros Consarnau, Busquets i Punset,
Joaquim Ruyra, Bernat Metge i Frederic Mistral de l’Hospitalet de Llobregat i sobre el
calendari previst per a la reforma d’aquests centres educatius, i començar a retirar el fibrociment de les teulades de l’Escola Frederic Mistral, tal com s’ha acordat amb l’Ajuntament.
Palau del Parlament, 1 de març de 2016
El secretari de la Comissió, Fernando Sánchez Costa; el president de la Comissió, Rafel
Bruguera Batalla
1.10. Resolucions

5

BOPC 75
7 de març de 2016

Resolució 15/XI del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment de les
beques de menjador
250-00028/11
ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 3, 01.03.2016, DSPC-C 54

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 1 de març de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el garantiment de les beques de menjador
(tram. 250-00028/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 2585) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 5395) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 6161).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Garantir la dotació pressupostària suficient per a cobrir la demanda de tots els sol·
licitants de beques de menjador que compleixin els barems per a l’atorgament d’ajuts,
en les diferents etapes educatives, i revisar aquests barems perquè s’atenguin les necessitats reals dels infants i els adolescents en risc d’exclusió i, si cal, modificar-los per a
donar cobertura plena a aquestes necessitats.
b) Assegurar que pot donar resposta a la suficiència alimentària dels menors que ho
requereixin també en períodes no lectius, que les famílies coneguin que són beneficiàries dels ajuts abans de l’1 de setembre i que la convocatòria d’accés resta oberta durant
tot l’any escolar.
c) Garantir als consells comarcals i als ajuntaments els recursos econòmics necessaris per a assegurar la suficiència de les beques de menjador.
d) Apostar per un nou model en la gestió dels ajuts individuals de menjador, que sigui més àgil, absolutament transparent i garanteixi l’homogeneïtzació de criteris en tot
el territori, amb l’eliminació del tram variable, que genera confusió i manca de transparència, no té l’aplicació administrativa àgil necessària i no dóna una resposta adient
en el temps convenient. Aquesta revisió del model s’ha de fer d’una manera consensuada amb els consells comarcals amb l’objectiu d’incrementar l’eficiència i l’eficàcia en la
gestió, garantir-ne els objectius i cobrir les necessitats.
e) Informar-lo, abans que s’acabi el curs 2015-2016, de la situació de l’atorgament de
les beques de menjador per a aquest curs i del desenvolupament del protocol de malnutrició infantil.
Palau del Parlament, 1 de març de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, María José García Cuevas; el president de la
Comissió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 16/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’acord marc relatiu als
menjadors escolars del Maresme i el Vallès Oriental
250-00076/11
ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 3, 01.03.2016, DSPC-C 54

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 1 de març de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’acord marc relatiu als menjadors escolars
del Maresme i el Vallès Oriental (tram. 250-00076/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de
Junts pel Sí (reg. 10150).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Deixar en suspens l’aplicació de l’Acord marc del servei de menjador escolar en
centres públics de titularitat del Departament d’Ensenyament dels nivells obligatoris i/o
1.10. Resolucions
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segon cicle d’educació infantil, ubicats al servei territorial del Maresme - Vallès Oriental (DOGC, 3 de desembre de 2015) i qualsevol altre acord o compromís que contradigui la Moció 196/X del Parlament de Catalunya, sobre els menjadors escolars, mentre
no es faci una modificació de l’acord esmentat segons el contingut d’aquesta moció.
b) Establir els mecanismes de participació necessaris per a donar compliment als
acords que conté la Moció 196/X.
c) Assegurar que el resultat de les modificacions que es facin en l’acord marc de
menjadors escolars a què fa referència la lletra a tingui en compte les especificacions
de la Moció 196/X.
Palau del Parlament, 1 de març de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, María José García Cuevas; el president de la
Comissió, Rafel Bruguera Batalla

1.15.

Mocions

Moció 5/XI del Parlament de Catalunya, sobre el sistema educatiu
302-00008/11
APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 10, 03.03.2016, DSPC-P 12

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de març de 2016, d’acord amb l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema educatiu (tram. 302-00008/11), presentada per la diputada Esther Niubó
Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 11671), pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 11676), pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 12162), pel
Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 12172) i pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 12176).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la
següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Incrementar progressivament els recursos destinats al sistema educatiu, tal com
estableix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, fins a situar la despesa educativa
com a mínim en el 6% del producte interior brut els propers cinc anys.
b) Elaborar un calendari per a l’execució de les obres de construcció i remodelació
dels diferents centres escolars amb greus mancances infraestructurals i d’adequació,
dins el curs 2015-2016, i presentar-lo a la Comissió d’Ensenyament.
c) Revisar els mecanismes de coordinació, els protocols d’actuació i els recursos associats necessaris per a la millora de la prevenció, la detecció i l’actuació amb relació
als abusos sexuals i altres maltractaments en centres educatius, i comparèixer en el termini de dos mesos davant la Comissió d’Ensenyament, un cop feta aquesta revisió, per
a tenir-hi un debat sobre la millora d’aquests recursos i instruments.
d) Programar l’oferta educativa per a un període de cinc a deu anys, amb exercici de
la coresponsabilitat dels ens locals i en diàleg amb la comunitat educativa.
e) Reconsiderar el mapa d’oferta educativa i, concretament, tots els tancaments de
línies de l’escola pública previstos pel Departament d’Ensenyament, i acordar amb els
ens locals i amb la comunitat educativa la planificació de línies als centres escolars públics per al proper curs 2016-2017 prevista pel Departament d’Ensenyament, atenent el
principi de coresponsabilitat dels ens locals i de la comunitat educativa, tal com estableixen els articles 44, 45, 159 i 162 de la Llei d’educació, tenint en compte els projectes
educatius consolidats, les necessitats socials i les realitats territorials i garantint, en tot
cas, que no se suprimeixi cap línia de manera unilateral.
f) Programar i crear línies públiques d’educació secundària d’acord amb les necessitats demogràfiques, promoure el model d’institut escola, que garanteix la continuïtat pe1.15. Mocions
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dagògica, especialment a les zones on estiguin pendents de construcció nous centres de
secundària, i promoure així mateix la vinculació de projectes educatius entre centres
de primària i centres de secundària que convisquin en espais físics propers.
g) Reduir la ràtio d’alumnes per classe per al proper curs 2016-2017 per tal de garantir la qualitat educativa als centres escolars, i en especial als grups de P3 de centres
situats en entorns d’alta complexitat.
h) Mantenir totes les línies educatives en el procés de preinscripció per a assegurar
la possibilitat de les famílies d’escollir el centre escolar que vulguin.
i) Estudiar amb profunditat, a partir dels treballs del Consell Assessor per a la Reforma Horària i de la ponència conjunta constituïda al Parlament per a redactar la Proposició de llei de reforma horària, la necessitat de reorganitzar els horaris en l’àmbit
educatiu, el temps escolar i el temps lectiu, de millorar-ne la qualitat i de diversificar
les estratègies d’aprenentatge, tenint en compte el que estableix l’article 54.4 de la Llei
d’educació.
j) Presentar a la Comissió d’Ensenyament, dins el curs 2015-2016, una avaluació de
l’impacte pedagògic, econòmic i social dels projectes pilot de compactació de la jornada implantats fins ara en centres d’educació infantil i primària, tenint en compte l’opinió de la comunitat educativa.
2. El Parlament de Catalunya, amb relació a les escoles bressol:
a) Constata que cal recuperar la coresponsabilitat del Govern en el finançament del
servei públic de les escoles bressol municipals.
b) Insta el Govern a garantir, tal com estableix la Llei d’educació, un finançament de
les escoles bressol que cobreixi com a mínim un mòdul econòmic de 1.600 € per plaça
i any, i comprometre’s a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 € per plaça i any
acordats amb els ajuntaments.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir la provisió de places de docents i d’inspectors educatius mitjançant la convocatòria urgent de les oposicions corresponents.
Palau del Parlament, 3 de març de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 6/XI del Parlament de Catalunya, sobre les noves mesures per
a garantir la protecció dels menors en l’àmbit educatiu i altres espais
formatius
302-00009/11
APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 10, 03.03.2016, DSPC-P 12

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de març de 2016, d’acord amb l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre les noves mesures per a garantir la protecció dels menors en l’àmbit educatiu i altres espais formatius (tram. 302-00009/11), presentada per la diputada Gemma Lienas
Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 12125), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg.
12146), pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 12157) i pel Grup
Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 12173).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la
següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Modificar el Protocol d’actuació entre els departaments de Benestar Social i Família i d’Ensenyament de detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions
de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu, en els aspectes següents:
1r. Garantir el compliment obligatori del protocol d’actuació per part de tots els centres (amb independència de llur titularitat), de manera que incomplir-lo comporti les
1.15. Mocions

8

BOPC 75
7 de març de 2016

1.15. Mocions

conseqüències tipificades per la normativa legal vigent, tal com s’ha de fer constar en el
mateix protocol.
2n. Millorar i actualitzar, amb l’assessorament d’especialistes, les pautes d’observació de la vida infantil a l’escola.
3r. Introduir l’obligatorietat per part dels centres de comunicar els casos d’abusos
sexuals o maltractaments detectats no tan sols a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, sinó també al Departament d’Ensenyament i, en el supòsit que
els abusos sexuals o els maltractaments hagin tingut lloc al centre docent, l’obligato
rietat de comunicar-ho a les persones que tenen la potestat parental o la tutela del menor. En el cas que es comuniqui al Departament d’Ensenyament i a les persones que
tenen la potestat parental o la tutela del menor, s’ha de fer en coordinació amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
4t. Garantir una atenció especial als menors amb discapacitat intel·lectual o amb
problemes de salut mental, atès que són una població de risc per a patir abusos sexuals
o maltractaments.
5è. Introduir en el protocol la prevenció dels abusos sexuals i la mediació per a reparar els danys psicològics causats.
6è. Incentivar els centres perquè, a partir del protocol marc, elaborin llur propi protocol implicant-hi el personal docent, el personal administratiu i de serveis, les associacions de mares i pares d’alumnes i l’alumnat.
b) Revisar el Protocol marc d’actuacions en casos d’abusos sexuals i altres maltractaments greus a menors pel que fa a la resta de departaments implicats, de tal manera
que es garanteixi la formació presencial i obligatòria de tot el personal que tingui relació professional amb menors, per a detectar abusos sexuals i maltractaments i també
per a conèixer els drets dels infants; i també millorar la situació jurídica dels treballadors de qualsevol d’aquests àmbits professionals a l’hora de presentar una denúncia.
c) Continuar desenvolupant el servei d’atenció especialitzada als infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals establert per l’article 93 de la Llei 14/2010, del 27 de
maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, i fomentar els programes establerts per l’article 94 de la mateixa llei.
d) Garantir formació presencial i obligatòria als professors, educadors i monitors,
que, d’una banda, els permeti reconèixer els indicadors d’abusos sexuals i maltractaments i, de l’altra, els ajudi a conèixer els drets dels infants i a comprendre que són inalienables, irrenunciables i imprescindibles per a una bona infància.
e) Garantir al treballador, davant de l’ocupador o d’altres, el degut suport jurídic i un
acompanyament institucional pertinent perquè pugui dur a terme la seva tasca de protegir l’interès superior dels infants.
f) Ampliar els programes o les actuacions orientades d’educació emocional des de
P3 fins a quart d’ESO per a incloure, entre altres coneixements, els relacionats amb la
invasió de la intimitat. Aquests programes haurien de comprendre el reconeixement de
situacions abusives i la manipulació emocional que fa l’abusador, i també les respostes
que poden donar-hi els menors i a quines persones poden acudir per a rebre ajuda.
g) Dur a terme una campanya de conscienciació per a la societat en general i per a
les famílies en particular, per tal d’ajudar en la prevenció i la detecció de casos i per tal
de lluitar contra el tabú que acompanya els abusos sexuals a menors.
h) Introduir als centres xerrades per a pares i mares per tal de sensibilitzar sobre els
abusos i els maltractaments i ajudar a detectar-los.
i) Elaborar un estudi de prevalença de la victimització infantil i juvenil a Catalunya.
j) Demanar l’elaboració d’un protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació,
coordinació i reparació de qualsevol entitat privada que tingui relació amb menors, partint de la base del protocol marc.
k) Desenvolupar activament la missió i les funcions de l’Observatori dels Drets de
la Infància, creat l’any 2006, perquè esdevingui un organisme que vetlli d’una manera
eficaç i garantista pels drets de la infància i l’adolescència.
2. El Parlament de Catalunya condemna enèrgicament qualsevol tipus d’assetjament
i abús sexual, hi manifesta un rebuig total i considera que no es poden tolerar ni encobrir sota cap concepte, ja que són actes totalment inacceptables que atempten contra
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drets fonamentals de les persones i que, per tant, s’han de prevenir i eliminar contundentment, amb celeritat i fermesa.
Palau del Parlament, 3 de març de 2016
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 7/XI del Parlament de Catalunya, sobre les concessions de l’aigua
302-00010/11
APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 10, 03.03.2016, DSPC-P 12

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de març de 2016, d’acord amb l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les concessions de l’aigua (tram. 302-00010/11), presentada per la diputada Marina
Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 12144).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la
següent
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i presentar en seu parlamentària un informe exhaustiu i detallat que inclogui, com a mínim, els elements següents:
a) Els detalls de les circumstàncies en què es va produir la signatura del contracte
amb relació a la investigació oberta per l’Organisme Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC) relativa a l’adjudicació de la concessió d’ATLL Conces
sionària de la Generalitat de Catalunya, SA, i a la suspensió automàtica sobre el procediment que l’inici d’aquesta investigació va comportar.
b) L’anàlisi de l’escenari en cas que la resolució final del Tribunal Suprem obligués
a rescindir el contracte signat i l’estimació de l’import que s’hauria d’abonar a l’empresa
adjudicatària, que inclogui:
1r. L’import ja abonat per l’adjudicatari.
2n. L’import corresponent a les obres executades i les previstes d’executar dins l’any
2016.
3r. Una estimació de les indemnitzacions establertes en el plec de condicions i en la
resta de documents del contracte.
4t. L’import dels impostos abonats que s’haurien de retornar.
5è. Una valoració de si la Resolució interpretativa de data 5 de juliol de 2013 dels
departaments de Territori i Sostenibilitat i Economia i Coneixement significa una sobregarantia, en termes de preveure o fer possible una compensació econòmica més elevada que la que correspondria a l’adjudicatària d’ATLL i a les entitats financeres que
tinguin constituïda penyora sobre llurs drets de crèdit enfront de l’Administració, respecte a la que correspondria si s’apliqués la normativa vigent.
c) L’anàlisi de l’escenari en cas que es confirmessin les conclusions de l’Informe
151-22072015/065 emès per l’Oficina Antifrau de Catalunya el 8 de febrer de 2016,
que –pàgina 16– considera que «cal plantejar l’inici del procediment de resolució
del contracte per la causa imputable a la societat concessionària prevista en l’article
53.f)» del Plec de clàusules administratives i que, per tant, considera que el contracte podria rescindir-se per incompliment per part de l’adjudicatari de les clàusules del
contracte.
d) Les mesures cautelars preses o que cal que prengui el Govern davant qualssevol
dels escenaris plantejats, incloent-hi les possibles reserves de pressupost per a afrontar
els costos generats.
e) L’anàlisi jurídica de la conveniència que, per a salvaguardar els interessos col·
lectius dels ciutadans de Catalunya, el Govern de la Generalitat es personi, amb el
model processal més adequat, en els processos judicials que puguin obrir-se si es de-
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tecta alguna activitat delictiva arran de les irregularitats constatades en l’Informe 15122072015/065 emès per l’Oficina Antifrau.
Palau del Parlament, 3 de març de 2016
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 8/XI del Parlament de Catalunya, sobre les prerrogatives d’alguns
polítics
302-00011/11
APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 10, 03.03.2016, DSPC-P 12

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de març de 2016, d’acord amb l’article
158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
les prerrogatives d’alguns polítics (tram. 302-00011/11), presentada pel diputat Carlos
Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari Socialista (reg. 12126), pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que
es Pot (reg. 12145), pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 12158) i
pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 12177).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la
següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya considera necessari restringir la figura de l’aforament
en la legislació vigent, per a evitar l’ús abusiu que se n’ha fet, limitant els càrrecs públics sotmesos a aforament i les actuacions que hi donin lloc i excloent expressament
d’aquesta figura tots els actes relacionats amb delictes de corrupció. Per tant, considera
pertinent iniciar un debat sobre aquesta qüestió en el si de la Comissió d’Estudi de les
Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica.
2. El Parlament de Catalunya considera necessari revisar els mecanismes de nomenament dels membres de l’òrgan de govern del poder judicial i dels membres del Tribunal Constitucional, per a reforçar-ne la independència i assegurar la primacia dels principis de mèrit i capacitat.
3. El Parlament de Catalunya subratlla la conveniència de suprimir els drets següents, que actualment són reconeguts a la figura del cap de l’oposició:
a) Els tractaments protocol·laris específics.
b) Els drets econòmics que se’n deriven.
c) Els mitjans materials i humans addicionals que li són reconeguts.
4. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de reconsiderar els supòsits de
compatibilitat dels diputats tant amb càrrecs públics com amb activitats privades, i les
conseqüències que aquestes compatibilitats tenen en llur règim retributiu.
5. El Parlament de Catalunya considera que és necessari arribar a un compromís
polític entre tots els grups parlamentaris per tal que cap partit polític no incorpori a les
llistes electorals ni nomeni alts càrrecs persones que tinguin la condició d’investigades
a iniciativa del ministeri fiscal per delictes relacionats amb la corrupció que impliquin
que s’hi han enriquit. En els mateixos termes, els partits polítics s’han de comprometre
a fer cessar els alts càrrecs i demanar l’acta dels càrrecs electes que passin a la situació
d’investigats mantinguda pel ministeri fiscal per delictes relacionats amb la corrupció.
6. El Parlament de Catalunya subratlla la necessitat d’eliminar la possibilitat d’indult
pel que fa als delictes de finançament il·legal de partits polítics i els delictes contra l’Administració pública que estableix el títol XIX del llibre segon del Codi penal.
Palau del Parlament, 3 de març de 2016
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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Moció 9/XI del Parlament de Catalunya, sobre la memòria històrica i sobre
la presència de simbologia i nomenclatura feixistes a l’espai públic
302-00012/11
APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 10, 03.03.2016, DSPC-P 12

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de març de 2016, d’acord amb l’article
158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la
memòria històrica, la simbologia i la nomenclatura feixista a l’espai públic (tram. 30200012/11), presentada per la diputada Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari Socialista (reg. 12128), pel Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 12159), pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 12161),
pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 12171) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans
(reg. 12175).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la
següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya condemna totes les formes de feixisme, inclosa la dictadura franquista.
2. El Parlament de Catalunya advoca per l’inici d’una autèntica transició política
que condueixi el poble català a un marc realment democràtic pel que fa a l’exercici dels
drets individuals i col·lectius.
3. El Parlament de Catalunya insta els poders públics a aplicar l’article 54 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que fa referència a la memòria històrica, i a portar a terme les polítiques públiques necessàries per a fer-lo complir.
4. El Parlament de Catalunya insta els poders públics a aplicar la Llei de l’Estat
52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s’estableixen
mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la
Dictadura, coneguda com a Llei de la memòria històrica, especialment l’article 15.1, i a
portar a terme les polítiques públiques necessàries per a fer-la complir.
5. El Parlament de Catalunya, amb relació al Memorial Democràtic, i amb subjecció a les prioritats en polítiques públiques que s’estableixin per mitjà de l’aprovació dels
pressupostos per al 2016, insta el Govern a:
a) Aplicar la Llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic, i a impulsar
les polítiques públiques de memòria necessàries per a fer-la complir.
b) Revisar el Decret 45/2016, del 19 de gener, d’estructuració del Departament
d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, d’acord amb el nou context
polític, per tal de millorar la dinàmica de treball, reduir duplicitats entre institucions
públiques de memòria històrica i optimitzar els recursos.
c) Reforçar el Memorial Democràtic per tal que les polítiques públiques de memòria
es duguin a terme basant-se en criteris científics i tècnics, i replantejar els aspectes necessaris per a la potenciació d’aquesta institució.
d) Aprofundir en la internacionalització del Memorial Democràtic per mitjà de la
participació d’aquesta institució en xarxes internacionals de memòria i l’establiment de
vincles de col·laboració amb altres institucions memorialistes.
e) Impulsar la recerca pública acadèmica en matèria de memòria històrica, i també
una programació cultural que la doni a conèixer, i aprofundir en els vincles de connexió
i treball conjunt amb el Departament d’Ensenyament per tal que les activitats i publicacions del Memorial Democràtic tinguin ressò en l’àmbit docent.
f) Impulsar la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya, amb una dotació pressupostària que permeti col·locar noves senyalitzacions i restituir les malmeses.
g) Reforçar les relacions de col·laboració del Memorial Democràtic amb el Museu
Memorial de l’Exili (MUME) i amb el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de
l’Ebre (COMEBE).
h) Establir polítiques de col·laboració del Memorial Democràtic amb el Centre
d’Interpretació Lluís Companys, del Tarròs, amb l’Espai Macià, de les Borges Blanques, i en general amb tots els centres i equipaments dedicats a la memòria democrà1.15. Mocions
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tica del país, principalment en el si de la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de
Catalunya.
6. El Parlament de Catalunya, amb relació als represaliats polítics i socials, insta el
Govern a:
a) Demanar a la Fiscalia General de l’Estat que, per mitjà de la intervenció del fiscal superior de Catalunya, amb caràcter immediat i prioritari, investigui d’ofici els delictes de lesa humanitat i els altres delictes relacionats amb la repressió, la violència o
la persecució exercida contra la dissidència política i social durant la Guerra Civil i la
dictadura franquista, a fi de dilucidar les responsabilitats penals en què haguessin pogut
incórrer les persones que en puguin resultar responsables.
b) Demanar l’anul·lació dels processos il·legals duts a terme pel franquisme que van
conduir a la tortura, l’assassinat o l’exili de ciutadans catalans.
c) Impulsar, des del departament competent en matèria de memòria democràtica, el
projecte «L’ADN de la Memòria», per a la identificació genètica de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista.
d) Actualitzar i millorar la gestió del Mapa de Fosses de la Guerra Civil i la Repressió a Catalunya i del Cens de Desapareguts durant la Guerra Civil i la Dictadura Franquista i crear el Mapa de Llocs de Repressió a Catalunya.
e) Presentar un projecte de llei de modificació de la Llei 10/2009, del 30 de juny, sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil
i la dictadura franquista i la dignificació de les fosses comunes, amb l’objectiu principal
de prioritzar i facilitar l’obertura de les fosses i l’exhumació i la identificació de les restes humanes.
7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar suport a les entitats memorialistes existents, als centres d’estudis locals i comarcals que treballen per la recuperació i
la difusió de la memòria històrica i a les altres iniciatives dutes a terme en aquest camp.
8. El Parlament de Catalunya, amb relació a la presència de simbologia i nomenclatura feixistes a l’espai públic:
a) Insta el Govern a acabar el cens de simbologia franquista iniciat pel Memorial
Democràtic amb la col·laboració del departament competent en matèria d’habitatge i de
diferents universitats catalanes.
b) Insta el Govern a impulsar des del Memorial Democràtic, amb la col·laboració
d’institucions municipals o supramunicipals i de diferents universitats catalanes, l’elaboració dels cens de carrers amb noms que incloguin referències a la Guerra Civil o a la
dictadura franquista.
c) Sol·licita a tots els ajuntaments de Catalunya que substitueixin immediatament els
noms del nomenclàtor municipal relacionats amb personatges o fets lligats al cop d’estat del 1936, el feixisme o la dictadura franquista, basant-se en l’inventari elaborat pel
Memorial Democràtic, amb un procés participatiu posterior per tal de decidir la nova
nomenclatura.
d) Sol·licita a tots els ajuntaments de Catalunya que retirin immediatament el títol de
fill adoptiu o altres condecoracions a tots els personatges relacionats amb el cop d’estat
del 1936, la Guerra Civil o la dictadura franquista.
e) Insta el Govern i tots els ajuntaments de Catalunya a retirar immediatament tots
els monuments i símbols de caire feixista, autoritari i antidemocràtic encara existents a
Catalunya, basant-se en l’inventari elaborat pel Memorial Democràtic i seguint els protocols d’actuació marcats per aquesta institució.
f) Insta l’Ajuntament de Tortosa a retirar immediatament el monument commemoratiu de la batalla de l’Ebre ubicat a la pilastra de l’antic pont de la Cinta de Tortosa,
sense cap mena de consulta o dilació, per a la posterior museïtzació del monument en
un espai de memòria, tal com indica el protocol elaborat pel Memorial Democràtic.
g) Amb relació als centres educatius públics que duen noms de persones relacionades amb el cop d’estat del 1936 o la dictadura franquista, sol·licita al Departament d’Ensenyament i als ajuntaments competents que, amb la participació del consell escolar i la
direcció dels centres afectats, en canviïn el nom.
h) Sol·licita al Govern, a l’Ajuntament de Barcelona i a l’Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs que adoptin les mesures que calguin per a honorar els 1.717 executats al Camp

13

BOPC 75
7 de març de 2016

de la Bota amb un espai de memòria adequat que complementi la dignificació, la senyalització i la monumentalització de l’indret ja efectuades.
Palau del Parlament, 3 de març de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

1.20.

Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre Transports Metropolitans de Barcelona
300-00013/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10, tinguda el 02.03.2016, DSPC-P 11.

Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior
300-00014/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10, tinguda el 02.03.2016, DSPC-P 11.

Interpel·lació al Govern sobre el dret al treball digne i la generació
d’ocupació
300-00015/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10, tinguda el 02.03.2016, DSPC-P 11.

Interpel·lació al Govern sobre les actuacions per a adaptar-se a la
suspensió de determinades competències del Departament d’Afers
Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència
300-00016/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10, tinguda el 02.03.2016, DSPC-P 11.

Interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals
300-00017/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10, tinguda el 02.03.2016, DSPC-P 11.

Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació
300-00018/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10, tinguda el 02.03.2016, DSPC-P 11.
1.20. Interpel·lacions
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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 el projecte BCN World
302-00007/11
REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 10, tinguda el 03.03.2016, DSPC-P 12.

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

15

BOPC 75
7 de març de 2016

3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de
la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la
regulació normativa
202-00001/11
RETIRADA DE L’ESMENA A LA TOTALITAT

Retirada pel GP PPC (reg. 12156).
Coneixement: 01.03.2016.
DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 10, tinguda el 02.03.2016, DSPC-P 11.
REBUIG DE L’ESMENA A LA TOTALITAT PRESENTADA PEL GP JS

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 10, tinguda el 02.03.2016, DSPC-P 11.
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.
TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies hàbils (del 08.03.2016 al
10.03.2016).
Finiment del termini: 11.03.2016; 09:30 h.

Proposició de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat i
d’incompatibilitats i dels conflictes d’interessos dels diputats i diputades
del Parlament de Catalunya
202-00009/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CSP (reg. 9834; 9976; 9993; 10798).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 07.03.2016 al 09.03.2016).
Finiment del termini: 10.03.2016; 09:30 h.

Proposició de llei del sistema educatiu de Catalunya
202-00063/10
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC (reg. 9835; 9977; 9994).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 07.03.2016 al 09.03.2016).
Finiment del termini: 10.03.2016; 09:30 h.
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3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la neteja del llit del riu Ripoll al pas per
Ripollet
250-00124/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CSP (reg. 11147; 11452; 11687; 12086).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.03.2016 al 11.03.2016).
Finiment del termini: 14.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les hores lectives a l’ensenyament secundari
250-00125/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP PPC; GP CSP (reg. 11148; 11688; 12087).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.03.2016 al 11.03.2016).
Finiment del termini: 14.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 al Baix Llobregat
250-00126/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP PPC; GP C’s (reg. 11149; 11689; 11916).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.03.2016 al 11.03.2016).
Finiment del termini: 14.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució de suport a les mobilitzacions i accions contra el
Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre
250-00127/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CSP (reg. 11150; 11453; 11690; 12088).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.03.2016 al 11.03.2016).
Finiment del termini: 14.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament del deute de la Generalitat amb
els ajuntaments
250-00128/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 11151; 11454; 12089).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.03.2016 al 11.03.2016).
Finiment del termini: 14.03.2016; 09:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la transparència en la contractació
d’Independent Diplomat
250-00129/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 11152; 11455; 12090).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.03.2016 al 11.03.2016).
Finiment del termini: 14.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment de l’acord d’ampliació de
l’Hospital de Viladecans
250-00130/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 11153; 11456; 12091).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.03.2016 al 11.03.2016).
Finiment del termini: 14.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la difusió de continguts a través de la
freqüència 92.5 de la FM
250-00131/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC (reg. 11154; 11457; 11691).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.03.2016 al 11.03.2016).
Finiment del termini: 14.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 35/2010, de
l’occità, aranès a l’Aran
250-00132/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CSP (reg. 11155; 11458; 11692; 12092).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.03.2016 al 11.03.2016).
Finiment del termini: 14.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la presentació del Projecte de llei de
modificació de la Llei 20/2010, del cinema
250-00133/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CSP (reg. 11156; 11459; 11693; 12093).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.03.2016 al 11.03.2016).
Finiment del termini: 14.03.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la pobresa energètica
250-00134/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CSP (reg. 11157; 11460; 11694; 12094).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.03.2016 al 11.03.2016).
Finiment del termini: 14.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres del centre de
telecomunicacions del coll de Bucs
250-00135/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CSP (reg. 11158; 11461; 11695; 12095).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.03.2016 al 11.03.2016).
Finiment del termini: 14.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació del centre d’atenció primària
Montilivi, de Girona
250-00136/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 11159; 11462; 12096).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.03.2016 al 11.03.2016).
Finiment del termini: 14.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació del Museu d’Art Contemporani de
Girona
250-00137/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 11160; 11463; 12097).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.03.2016 al 11.03.2016).
Finiment del termini: 14.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Bosc de la
Pabordia, de Girona
250-00138/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 11161; 11464; 12098).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.03.2016 al 11.03.2016).
Finiment del termini: 14.03.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el projecte de reforma i millorament de la
plaça de Catalunya de Girona
250-00139/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 11162; 11465; 12099).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.03.2016 al 11.03.2016).
Finiment del termini: 14.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la presentació del pla funcional del nou
Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
250-00140/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 11163; 11466; 12100).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.03.2016 al 11.03.2016).
Finiment del termini: 14.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la línia 10 del metro
250-00141/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CSP (reg. 11164; 11467; 11697; 12101).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.03.2016 al 11.03.2016).
Finiment del termini: 14.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el seguiment de l’autisme
250-00142/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP PPC; GP CSP (reg. 11165; 11696; 12102).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.03.2016 al 11.03.2016).
Finiment del termini: 14.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els mecanismes de transparència,
participació, coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca
i els parcs científics
250-00143/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC (reg. 11166; 11468; 11698).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.03.2016 al 11.03.2016).
Finiment del termini: 14.03.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària als pacients amb
discapacitat auditiva
250-00144/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 11167; 11469; 12103).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.03.2016 al 11.03.2016).
Finiment del termini: 14.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Escola Serra de Miralles i
del nou Institut de Tordera
250-00145/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 11168; 11470; 12104).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.03.2016 al 11.03.2016).
Finiment del termini: 14.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de les beques de menjador
250-00146/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 11169; 11471; 12105).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.03.2016 al 11.03.2016).
Finiment del termini: 14.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la qualitat i l’oferta
educativa a Esplugues de Llobregat
250-00147/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 11170; 11472; 12106).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.03.2016 al 11.03.2016).
Finiment del termini: 14.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la qualitat i l’oferta
educativa a Sant Feliu de Llobregat
250-00148/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 11171; 11473; 12107).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.03.2016 al 11.03.2016).
Finiment del termini: 14.03.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de primer d’ESO
a l’Institut Can Planas, de Barberà del Vallès
250-00149/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 11172; 11474; 12108).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.03.2016 al 11.03.2016).
Finiment del termini: 14.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la rebaixa de les taxes universitàries
250-00151/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 11173; 11475; 12110).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.03.2016 al 11.03.2016).
Finiment del termini: 14.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament de la planta de Delphi de Sant
Cugat del Vallès
250-00152/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CSP (reg. 11174; 11476; 11701; 12109).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.03.2016 al 11.03.2016).
Finiment del termini: 14.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la neutralitat en la funció pública
250-00153/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP PPC; GP CSP (reg. 11175; 11699; 12111).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.03.2016 al 11.03.2016).
Finiment del termini: 14.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució contra la denúncia interposada pels Mossos
d’Esquadra contra l’advocat de drets humans Andrés García Berrio
250-00154/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC (reg. 11176; 11477; 11700).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.03.2016 al 11.03.2016).
Finiment del termini: 14.03.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el millorament de la freqüència d’aturada dels
trens de rodalia al baixador de Viladecans
250-00156/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 11177; 11478; 12112).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.03.2016 al 11.03.2016).
Finiment del termini: 14.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a centres públics
del Baix Llobregat
250-00157/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 11178; 11479; 12113).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.03.2016 al 11.03.2016).
Finiment del termini: 14.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’equiparació de les condicions i els drets
laborals dels treballadors domèstics amb els de la resta de treballadors
250-00158/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC (reg. 11179; 11480; 11702).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.03.2016 al 11.03.2016).
Finiment del termini: 14.03.2016; 09:30 h.
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració del Parlament de Catalunya de solidaritat amb els refugiats
sahrauís amb motiu de la catàstrofe humanitària als campaments algerians
de Tindouf
401-00004/11
LECTURA EN EL PLE

Sessió 10, 02.03.2016, DSPC-P 11

El Parlament de Catalunya, institució que defensa el dret d’autodeterminació dels
pobles en els termes de la Resolució 1514 (XV) de les Nacions Unides i la solidaritat internacional, expressa la seva consternació davant la tragèdia humanitària que es viu als
campaments sahrauís algerians de Tindouf arran de les greus inundacions i destrosses
provocades per les pluges torrencials i les intenses ratxes de vent.
El Parlament de Catalunya demana la ràpida intervenció de tots els ens públics, les
organitzacions internacionals, les organitzacions no governamentals, els moviments
de solidaritat i la societat civil per a col·laborar, al més aviat possible, amb actuacions
d’emergència per a cobrir les necessitats més urgents de la població, atendre les víctimes i reconstruir els campaments de refugiats, que pateixen una situació extrema, i
insta el Govern a adoptar mesures concretes d’ajuda humanitària per mitjà de l’Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
El Parlament de Catalunya fa una crida als mitjans de comunicació a informar sobre
aquesta catàstrofe humanitària perquè la societat catalana en tingui coneixement i hi
pugui col·laborar solidàriament.
Finalment, el Parlament de Catalunya demana a la Unió Europea i al Govern de
l’Estat que exigeixin l’aplicació de la Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, del 27 de juny de 1990, perquè es pugui celebrar un referèndum d’autodeterminació del poble sahrauí.
Palau del Parlament, 2 de març de 2016

Declaració del Parlament de Catalunya sobre les persones desaparegudes
sense causa aparent
401-00005/11
LECTURA EN EL PLE

Sessió 10, 02.03.2016, DSPC-P 11

A Catalunya es presenta cada any un important nombre de denúncies per desaparició de persones. Els darrers anys s’han superat les tres mil denúncies anuals.
La desaparició d’una persona causa angoixa i incertesa als seus familiars i una gran
sensació d’inseguretat, que exigeix als poders públics que duguin a terme totes les gestions per a trobar la persona absent i que hi esmercin els mitjans necessaris.
Aquestes situacions requereixen celeritat en les accions, l’intercanvi d’informació i
una actuació coordinada dels departaments implicats en la recerca. En aquest àmbit, la
cooperació, la coordinació i la col·laboració entre cossos policials són també fonamentals per a investigar i fer la recerca de les persones desaparegudes, especialment en els
supòsits en què la desaparició no té una causa aparent.
A Catalunya, la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra ha fet importants
avenços en la investigació de persones desaparegudes. A més, l’any 2014 el Departament d’Interior va posar en marxa l’Oficina d’Atenció als Familiars de Persones Desaparegudes, creada específicament per a donar suport a les famílies mentre dura la investigació i per a fer el seguiment de tots els casos relacionats amb la desaparició de
persones.
El 10 de novembre de 2010 el Congrés del Diputats va declarar el 9 de març Dia de
les Persones Desaparegudes sense Causa Aparent. Al seu torn, el 6 de febrer de 2013 el
4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
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Senat va crear la Comissió Especial per a l’Estudi de la Problemàtica de les Persones
Desaparegudes sense Causa Aparent, les conclusions de la qual foren aprovades el 12 de
febrer de 2014.
El Parlament de Catalunya, conscient de la responsabilitat dels poders públics en la
investigació dels casos de desaparició de persones i en el garantiment que els familiars
reben l’atenció que mereixen, s’adhereix a la declaració del 9 de març com a Dia de les
Persones Desaparegudes sense Causa Aparent i expressa el seu suport a totes les associacions de familiars de persones desaparegudes.
Així mateix, el Parlament de Catalunya demana al Govern que continuï treballant
en la coordinació institucional per a la investigació i recerca de les persones desaparegudes i que avanci en el millorament de l’atenció i el suport als familiars.
Finalment, el Parlament de Catalunya tindrà en compte les recomanacions de l’informe de la Comissió Especial del Senat per a l’Estudi de la Problemàtica de les Persones Desaparegudes sense Causa Aparent.
Palau del Parlament, 2 de març de 2016

4.55.

Activitat parlamentària

4.55.15.

Convocatòries

Sessió plenària 11
CONVOCADA PER AL 9 DE MARÇ DE 2016

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 71.2 i 3 i 153.1 del Reglament, us convoco a la sessió següent
del Ple del Parlament, el 9 de març de 2016, a les 10.00 h al Saló de sessions.
Ordre del dia

Debat general sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la
gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional. Tram. 255-00001/11. Grup
Parlamentari Socialista i Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
Palau del Parlament, 4 de març de 2016
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