
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 469/XI del Parlament de Catalunya, sobre la defensa dels drets de les 
víctimes de violència masclista en l’àmbit judicial
250-00716/11
Adopció 11

Resolució 470/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’actualització de les retribuci-
ons dels advocats del torn d’ofici i assistència al detingut
250-00719/11
Adopció 12

Resolució 471/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’increment del personal desti-
nat al tractament penitenciari
250-00737/11
Adopció 12

Resolució 472/XI del Parlament de Catalunya, sobre la formació específica per als 
funcionaris i el personal interí de les presons
250-00738/11
Adopció 13

Resolució 480/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’ampliació del programa de 
finançament de les matrícules universitàries i sobre el model universitari del futur
250-00610/11
Adopció 13

Resolució 481/XI del Parlament de Catalunya, sobre les autocaravanes
250-00566/11
Adopció 14

Resolució 482/XI del Parlament de Catalunya, sobre els vehicles elèctrics
250-00619/11
Adopció 14

Resolució 483/XI del Parlament de Catalunya, sobre mesures de foment del trans-
port no contaminant
250-00620/11
Adopció 15

Resolució 484/XI del Parlament de Catalunya, sobre les torres elèctriques de Rubí
250-00648/11
Adopció 15

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la recuperació de les funcions originals del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts
250-00710/11
Retirada 16
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació al Cos de Bombers 
de la Generalitat de Catalunya, al de Mossos d’Esquadra i al de les policies locals
202-00048/11
Presentació: GP C’s 17

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 1/2017, del 14 de febrer, pel qual es crea i es regula el Registre de grups 
d’interès de Catalunya
203-00008/11
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 28

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les reunions de la Conferència de Presidents Autonòmics
250-00855/11
Presentació: GP C’s 34

Proposta de resolució sobre la seguretat a Sant Cugat del Vallès
250-00856/11
Presentació: GP PPC 35

Proposta de resolució sobre els assentaments i les colònies als territoris ocupats 
de Palestina
250-00857/11
Presentació: GP SOC 36

Proposta de resolució sobre la participació de la Generalitat en organismes inter-
nacionals
250-00858/11
Presentació: GP C’s 37

Proposta de resolució sobre la transparència i el retiment de comptes dels acords 
de col·laboració del Govern
250-00859/11
Presentació: GP C’s 38

Proposta de resolució sobre la presentació d’un projecte de llei de governs locals
250-00860/11
Presentació: GP C’s 39

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria a la tramitació de nous 
projectes d’energia eòlica fins a l’aprovació d’un nou pla de l’energia
250-00861/11
Presentació: GP CUP-CC 40

Proposta de resolució sobre la connexió de ferrocarril entre l’estació de Lleida-Pi-
rineus i l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-00862/11
Presentació: GP C’s 41

Proposta de resolució sobre la reobertura de la unitat de curta estada de l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
250-00863/11
Presentació: GP C’s 42

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció als pacients semicrítics i 
crítics de Girona
250-00864/11
Presentació: GP C’s 43

Proposta de resolució sobre la protecció de la gent gran davant dels incendis a la llar
250-00865/11
Presentació: GP SOC 44
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2016, sobre el Consorci Sanitari 
de Terrassa, corresponent al 2011 i al 2012, en compliment de la Resolució 508/X
256-00024/11
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 45
Termini per a proposar compareixences 45

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 reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de des-
penalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi
270-00005/11
Rectificació del text presentat 46
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 47

3.30. Altres tramitacions

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o 
memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2016, sobre el Consell Comarcal 
del Barcelonès
258-00015/11
Pròrroga del termini per a debatre el procediment 47

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Creació de l’Òrgan de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública
395-00021/11  
Acord 48

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 85/XI, sobre el servei de pediatria als cen-
tres d’atenció primària de Rubí
290-00073/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  48

Control del compliment de la Resolució 239/XI, sobre l’ampliació del CAP El Pla, de 
Sant Feliu de Llobregat
290-00224/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  49

Control del compliment de la Resolució 268/XI, relativa a l’Informe de fiscalització 
11/2015, sobre l’Institut de Diagnòstic per la Imatge, corresponent al 2013
290-00245/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  49

Control del compliment de la Resolució 272/XI, sobre els ajuts del 2014 a les zones 
de muntanya i desfavorides
290-00249/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  50

Control del compliment de la Resolució 278/XI, sobre les espècies animals que han 
esdevingut plagues
290-00255/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  51

Control del compliment de la Resolució 296/XI, sobre la construcció de l’Escola 
Carme Guasch i Darné, de Figueres
290-00272/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  52

Control del compliment de la Resolució 297/XI, sobre la convocatòria de places 
docents
290-00273/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  53
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Control del compliment de la Resolució 299/XI, sobre la priorització de la construc-
ció de centres escolars a Vila-rodona
290-00275/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  53

Control del compliment de la Resolució 300/XI, sobre els criteris aplicats en el pro-
cés de preinscripció escolar
290-00276/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  54

Control del compliment de la Resolució 302/XI, sobre el trasllat i l’ampliació de l’Es-
cola Can Maiol, de Barcelona
290-00278/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  54

Control del compliment de la Resolució 303/XI, sobre el compliment de la Resolu-
ció 554/X, relativa a l’adequació del mobiliari de l’Escola Mediterrània de Barcelona
290-00279/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  55

Control del compliment de la Resolució 304/XI, sobre la construcció de l’Escola 
Mediterrània de Viladecans i la seva transformació en institut escola
290-00280/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  55

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Proposta d’audiència en ponència d’Aitana Joana Mas Mas, directora general de 
Transparència i Participació de la Generalitat Valenciana, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina An-
tifrau de Catalunya
352-01140/11
Sol·licitud 56

Proposta d’audiència en ponència de Miquel Gallardo Esgleas, director general de 
Participació i Transparència del Govern de les Illes Balears, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya
352-01141/11
Sol·licitud 56

Proposta d’audiència en ponència d’Emilio Sánchez-Ulled, fiscal de la Fiscalia del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01142/11
Sol·licitud 56

Proposta d’audiència en ponència de Joan Josep Queralt Jiménez, catedràtic de 
dret penal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01143/11
Sol·licitud 56

Proposta d’audiència en ponència d’Ujala Joshi Jubert, professora de dret penal de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01144/11
Sol·licitud 57

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma Sabadell 
Lliure de Corrupció amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01145/11
Sol·licitud 57

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Observatori Ciutadà Con-
tra la Corrupció amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, 
del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01146/11
Sol·licitud 57
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Proposta d’audiència en ponència de David Vidal i Caballé, exregidor de l’Ajunta-
ment de Reus, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, 
del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01147/11
Sol·licitud 57

Proposta d’audiència per escrit de Fernando Jiménez, director del Departament de 
Ciència Política de la Universitat de Múrcia, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01148/11
Sol·licitud 58

Proposta d’audiència en ponència de Carles Ramió, catedràtic de gestió pública de 
la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01149/11
Sol·licitud 58

Proposta d’audiència en ponència de Joan Mauri, professor del Departament de Dret 
Administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01150/11
Sol·licitud 58

Proposta d’audiència en ponència de Juli Ponce, catedràtic de dret administratiu de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01151/11
Sol·licitud 58

Proposta d’audiència en ponència d’Òscar Capdeferro, professor de la Universitat 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, 
del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01152/11
Sol·licitud 59

Proposta d’audiència en ponència d’Agustí Cerrillo, catedràtic de dret administratiu 
de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01153/11
Sol·licitud 59

Proposta d’audiència en ponència de Rafael Jiménez Asensio, catedràtic de dret 
constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01154/11
Sol·licitud 59

Proposta d’audiència en ponència de Joan Josep Queralt Jiménez, catedràtic de 
dret penal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01155/11
Sol·licitud 59

Proposta d’audiència en ponència d’Emilio Sánchez-Ulled, fiscal de la Fiscalia Su-
perior del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya
352-01156/11
Sol·licitud 60

Proposta d’audiència per escrit d’Aitana Mas i Mas, directora general de Transparèn-
cia i Participació de la Generalitat Valenciana, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01157/11
Sol·licitud 60

Proposta d’audiència per escrit de Miquel Gallardo Esgleas, director general de Par-
ticipació i Transparència del Govern balear, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01158/11
Sol·licitud 60
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Proposta d’audiència en ponència de David Fernàndez i Ramos, exdiputat, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01159/11
Sol·licitud 60

Proposta d’audiència en comissió de Josep Bargalló, ex-conseller en cap del Govern 
i exdiputat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 
5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01160/11
Sol·licitud 61

Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Vallès, exconseller de Justícia, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de no-
vembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01161/11
Sol·licitud 61

Proposta d’audiència en comissió de José María Mena, ex-fiscal en cap de la Fiscalia 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01162/11
Sol·licitud 61

Proposta d’audiència en comissió de Xavier Sisternas, expert en prevenció de la 
corrupció i en anàlisi comparada de reformes institucionals per a fer-hi front, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01163/11
Sol·licitud 61

Proposta d’audiència en comissió de Carles Ramió, expert en gestió pública i exdi-
rector de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya
352-01164/11
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en comissió de Joan Mauri, ex-secretari general del Departa-
ment de Justícia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, 
del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01165/11
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en ponència de Miguel Ángel Gimeno, director de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01166/11
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en ponència de Manuel Villoria Mendieta, catedràtic de cièn-
cia política de la Universitat Rei Joan Carles, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01167/11
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Sisternas, expert en gestió pública, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01168/11
Sol·licitud 63

Proposta d’audiència en ponència de Juli Ponce, catedràtic de dret administratiu de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01169/11
Sol·licitud 63

Proposta d’audiència en ponència d’Agustí Cerrillo, catedràtic de dret administratiu 
de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01170/11
Sol·licitud 63
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Proposta d’audiència en ponència d’Oscar Roca Safont, director de Prevenció de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01171/11
Sol·licitud 63

Proposta d’audiència en ponència de Joan Josep Queralt Jiménez, catedràtic de 
dret penal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01172/11
Sol·licitud 64

Proposta d’audiència en comissió de Helen Darbishire, representant d’Access Info 
Europe, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 
de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01173/11
Sol·licitud 64

Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Corredor, representant de Más Demo-
cracia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 
de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01174/11
Sol·licitud 64

Proposta d’audiència en comissió de Juan Carlos Galindo, expert en prevenció 
de blanqueig de diner, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01175/11
Sol·licitud 64

Proposta d’audiència en comissió de Juan Carlos Galindo, expert en prevenció de 
blanqueig de diner i corrupció, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01176/11
Sol·licitud 65

Proposta d’audiència en comissió de Rafael Rubio, professor de dret constitucio-
nal, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de 
novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01177/11
Sol·licitud 65

Proposta d’audiència en comissió de Manuel Conthe, exdirector de la Comissió Na-
cional del Mercat de Valors, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01178/11
Sol·licitud 65

Proposta d’audiència en comissió d’Elisa de la Nuez, advocada de l’Estat, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01179/11
Sol·licitud 65

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la fundació «Hay derec-
ho», amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de 
novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01180/11
Sol·licitud 66

Proposta d’audiència en comissió d’Albert Sánchez Graells, professor de dret i expert 
en contractació pública i prevenció del frau, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01181/11
Sol·licitud 66

Proposta d’audiència en comissió de Rodrigo Tena, notari, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina An-
tifrau de Catalunya
352-01182/11
Sol·licitud 66
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Proposta d’audiència en comissió de David Velázquez Vioque, advocat expert en 
compliment normatiu, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01183/11
Sol·licitud 66

Proposta d’audiència en comissió de Miguel Trias Sagnier, catedràtic de dret mer-
cantil d’Esade i expert en governança, amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01184/11
Sol·licitud 67

Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Farrando Miguel, catedràtic de dret 
mercantil de la Universitat Pompeu Fabra i expert en governança, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya
352-01185/11
Sol·licitud 67

Proposta d’audiència en comissió de Jaime Velázquez Vioque, expert en governan-
ça, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de 
novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01186/11
Sol·licitud 67

Sol·licitud de compareixença de Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del 
Govern de l’Estat i ministra de la Presidència i per a les Administracions Territorials, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les informacions i les 
gravacions aparegudes a la premsa de l’anomenada «Operació Catalunya»
356-00523/11
Sol·licitud 67

Sol·licitud de compareixença de Jorge Moragas Sánchez, diputat al Congrés del Di-
putats i director del Gabinet de la Presidència del Govern de l’Estat, davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les informacions i les gravacions 
aparegudes a la premsa de l’anomenada «Operació Catalunya»
356-00524/11
Sol·licitud 68

Sol·licitud de compareixença de Josep Enric Millo i Rocher, delegat del Govern d’Es-
panya a Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
les informacions i les gravacions aparegudes a la premsa de l’anomenada «Opera-
ció Catalunya»
356-00525/11
Sol·licitud 68

Sol·licitud de compareixença de José Manuel Villarejo Pérez, excomissari de policia, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les informacions i les 
gravacions aparegudes a la premsa de l’anomenada «Operació Catalunya»
356-00526/11
Sol·licitud 68

Sol·licitud de compareixença de Marcelino Martín Blas-Aranda, comissari de poli-
cia, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les informacions 
i gravacions aparegudes a la premsa de l’anomenada «Operació Catalunya»
356-00527/11
Sol·licitud 68

Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre el nou model de governança de l’esport 
català
356-00528/11
Sol·licitud 69

Sol·licitud de compareixença de Jaume Domingo i Planas, president de la Unió de 
Consells Esportius de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre l’esport escolar
356-00529/11
Sol·licitud 69
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern 
i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe sobre el Registre de Fitxers Estadístics corresponent al 2016
334-00057/11
Presentació: vicepresident del Govern de la Generalitat 69

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme 
polític en la televisió i la ràdio corresponent a l’octubre del 2016
337-00024/11
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 70



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

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

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

Imprès al Parlament

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

www.parlament.cat

www.parlament.cat


BOPC 339
23 de febrer de 2017

1.10. Acords i resolucions 11 

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 469/XI del Parlament de Catalunya, sobre la defensa dels 
drets de les víctimes de violència masclista en l’àmbit judicial
250-00716/11

ADOPCIÓ

Comissió de Justícia, sessió 16, 16.02.2017, DSPC-C 325

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 16 de febrer de 2017, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la defensa dels drets de les víctimes 
de violència masclista en l’àmbit judicial (tram. 250-00716/11), presentada pel Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí.

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dur a terme, en col·laboració amb el Tribunal Superior de Justícia de Cata-

lunya, una avaluació de l’aplicació de la Llei orgànica 1/2004, del 28 de desembre, 
de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, en l’àmbit judicial 
català, tenint en compte la informació quantitativa i qualitativa sobre la diligència 
dels processos judicials, la formació especialitzada dels advocats del torn d’ofici, 
llur disponibilitat en el moment de la denúncia i l’existència de prejudicis i de tracte 
irrespectuós per part del personal funcionari, entre altres. Aquesta avaluació ha de 
servir per a obtenir informació sobre les possibles deficiències en l’aplicació de la 
Llei 1/2004 i l’impacte d’aquesta norma en els drets de les dones i nenes víctimes 
de violència de gènere i així poder adoptar mesures per a respondre millor a llurs 
necessitats específiques.

b) Dur a terme les accions necessàries davant el Govern de l’Estat perquè: 
1r. Faci una avaluació d’abast estatal de l’aplicació de la Llei orgànica 1/2004 

en l’àmbit judicial, tenint en compte la informació quantitativa i qualitativa sobre la 
diligència dels processos judicials, la formació especialitzada dels advocats del torn 
d’ofici, llur disponibilitat en el moment de la denúncia i l’existència de prejudicis i de 
tracte irrespectuós per part del personal funcionari, entre altres. Aquesta avaluació 
ha de servir per a obtenir informació sobre les possibles deficiències en l’aplicació 
de la Llei 1/2004 i l’impacte d’aquesta norma en els drets de les dones i nenes víc-
times de violència de gènere i així poder adoptar mesures per a respondre millor a 
llurs necessitats específiques.

2n. Dugui a terme les reformes legislatives necessàries per a garantir el compli-
ment del Conveni d’Istanbul, de l’11 de maig de 2011, sobre la prevenció i la lluita 
contra la violència contra les dones i la violència domèstica.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2017
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Germà Gordó i Aubarell
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Resolució 470/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’actualització de 
les retribucions dels advocats del torn d’ofici i assistència al detingut
250-00719/11

ADOPCIÓ

Comissió de Justícia, sessió 16, 16.02.2017, DSPC-C 325

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 16 de febrer de 2017, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’actualització de les retribucions dels 
advocats del torn d’ofici i assistència al detingut (tram. 250-00719/11), presentada 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Junts pel Sí (reg. 48207).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Firmar el conveni que estableix la prestació del servei del torn d’ofici i assis-

tència al detingut durant el 2017, de manera que es compensi en aquest període la 
rebaixa patida els darrers anys.

b) Actualitzar, a partir d’aquesta compensació, les retribucions que perceben els 
advocats del torn d’ofici, en tots els àmbits jurisdiccionals, i els advocats que fan as-
sistència al detingut, de manera que s’adeqüin al cost de la vida real.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2017
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Germà Gordó i Aubarell

Resolució 471/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’increment del 
personal destinat al tractament penitenciari
250-00737/11

ADOPCIÓ

Comissió de Justícia, sessió 16, 16.02.2017, DSPC-C 325

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 16 de febrer de 2017, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’increment del personal destinat al 
tractament penitenciari (tram. 250-00737/11), presentada pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans.

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a ampliar la plantilla de psicòlegs, de 

juristes i de treballadors socials de tractament penitenciari en un nombre suficient 
per a garantir el dret constitucional de l’intern a la reinserció social i laboral, fins la 
incorporació definitiva del personal que aprovi les oposicions en les convocatòries 
previstes de psicòlegs (maig de 2017), de juristes (desembre de 2017) i de treballa-
dors socials (juny de 2018).

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2017
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Germà Gordó i Aubarell
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Resolució 472/XI del Parlament de Catalunya, sobre la formació 
específica per als funcionaris i el personal interí de les presons
250-00738/11

ADOPCIÓ

Comissió de Justícia, sessió 16, 16.02.2017, DSPC-C 325

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 16 de febrer de 2017, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la formació específica per als funcio-
naris i el personal interí de les presons (tram. 250-00738/11), presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socia-
lista (reg. 47672).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dissenyar i aplicar un currículum formatiu destinat, amb caràcter general, al per-

sonal que serveix els ciutadans en l’administració de la justícia, especialment al perso-
nal adscrit a centres penitenciaris.

b) Incloure en aquest currículum cursos específics en matèria d’autoprotecció 
personal i de gestió de la informació amb relació a l’intern, i també formació amb 
relació al contingut del Protocol d’Istanbul. 

c) Garantir l’accés a la formació inicial i contínua a tot el personal que serveix 
en centres penitenciaris, amb independència del règim legal que s’apliqui a la seva 
relació laboral concreta (interins i funcionaris de carrera, entre altres).

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2017
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Germà Gordó i Aubarell

Resolució 480/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’ampliació del 
programa de finançament de les matrícules universitàries i sobre el 
model universitari del futur
250-00610/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 18, 16.02.2017, DSPC-C 327

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 16 de febrer de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre una universitat catalana de 
talent i oportunitats (tram. 250-00610/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 42740).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Ampliar el programa AGAUR-FINAN, de préstecs per al finançament de la 

matrícula dels estudis universitaris, fins a un 10% més del total de l’import de la ma-
trícula, amb l’acord previ de les universitats, per a despeses associades a la mobilitat.

b) Treballar amb el món universitari per a aprofundir en l’autonomia i el retiment 
de comptes de les universitats públiques com a base del model universitari del futur.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2017
El secretari de la Comissió, Jordi Terrades i Santacreu; la presidenta de la Co-

missió, Hortènsia Grau Juan
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Resolució 481/XI del Parlament de Catalunya, sobre les autocaravanes
250-00566/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 18, 16.02.2017, DSPC-C 327

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 16 de febrer 
de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les autocaravanes (tram. 
250-00566/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 39518).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Posar en pràctica un programa de col·laboració entre el departament compe-

tent en matèria de turisme i les diferents administracions locals amb l’objectiu d’am-
pliar la xarxa d’àrees d’acolliment per a autocaravanes que garanteixin uns serveis 
mínims comuns propers als nuclis urbans o poblacions, com el buidatge i la càrrega 
d’aigua o punts de recàrrega de bateries.

b) Impulsar una tarifació específica per a autocaravanes als càmpings públics i 
privats amb la intenció d’oferir-los únicament el dret a aparcar en llurs instal·lacions 
regulat per trams horaris.

c) Preveure en el nou decret del reglament de turisme de Catalunya la possibili-
tat d’oferir àrees d’acollida d’autocaravanes en trànsit com a font de negoci i servei 
per a les finques rústiques (vinyes, granges, caves, i similars), de manera que s’am-
pliï, així, l’oferta d’allotjament a les autocaravanes que circulen pel territori català i 
es fomenti alhora el comerç de productes autòctons. Aquestes instal·lacions han de 
complir totes les prescripcions urbanístiques i ambientals.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2017
El secretari de la Comissió, Jordi Terrades i Santacreu; la presidenta de la Co-

missió, Hortènsia Grau Juan

Resolució 482/XI del Parlament de Catalunya, sobre els vehicles 
elèctrics
250-00619/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 18, 16.02.2017, DSPC-C 327

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 16 de febrer 
de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre els vehicles elèctrics 
(tram. 250-00619/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 42741).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Posar en marxa una campanya d’informació i divulgació sobre els beneficis 

dels vehicles elèctrics.
b) Implementar un pla d’incentius fiscals per a la compra de vehicles elèctrics.
c) Continuar el pla d’ajuts i establir subvencions per a la creació i l’adequació de 

punts de càrrega per a vehicles elèctrics.
d) Adoptar les mesures pertinents per a posar en pràctica l’ús dels distintius am-

bientals de la Direcció General de Trànsit.
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e) Donar privilegis als vehicles elèctrics als accessos a zones d’atmosfera prote-
gida, carrils VAO, peatges i similars.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Alícia Romero Llano; la presidenta de 

la Comissió, Hortènsia Grau Juan

Resolució 483/XI del Parlament de Catalunya, sobre mesures de 
foment del transport no contaminant
250-00620/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 18, 16.02.2017, DSPC-C 327

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 16 de febrer 
de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre els vehicles elèctrics 
lleugers (tram. 250-00620/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 42733).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Oferir un servei de custòdia de bicicletes a les quatre capitals de província.
b) Ampliar la flota d’autobusos cent per cent elèctrics.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Alícia Romero Llano; la presidenta de 

la Comissió, Hortènsia Grau Juan

Resolució 484/XI del Parlament de Catalunya, sobre les torres 
elèctriques de Rubí
250-00648/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 18, 16.02.2017, DSPC-C 327

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 16 de febrer 
de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les torres elèctriques 
de Rubí (tram. 250-00648/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 45668).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir de manera immediata tots 

els convenis signats amb tots els agents implicats, Red Eléctrica de España, empre-
ses propietàries de les línies i l’Institut Català de l’Energia, amb relació a les torres 
elèctriques de Rubí (Vallès Occidental).

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Alícia Romero Llano; la presidenta de 

la Comissió, Hortènsia Grau Juan
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la recuperació de les funcions originals 
del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
250-00710/11

RETIRADA

Retirada pel GP CSP (reg. 51082).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació 
al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, al de Mossos 
d’Esquadra i al de les policies locals
202-00048/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 51138 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 109.b del Reglament del 
Parlament, presenten la proposició de llei següent: 

Proposició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació al Cos 
de Bombers de la Generalitat de Catalunya, al de Mossos d’Esquadra i 
al de les policies locals

Antecedents
Necessitat i objecte de la proposició de llei
Els tres cossos tenen regulació en Lleis aprovades per aquest Parlament i en cada 

una d’elles es regula la segona activitat de forma no coordinada i efectiva. Les es-
mentades lleis ja no donen resposta als funcionaris amb unes disminucions físiques 
o psíquiques, ni estan adequades a les normes internacionals i nacionals.

Cal doncs una modificació de les Lleis que sigui un reflex dels darrers canvis 
normatius i criteris jurisprudencials dels darrers temps, en el sentit de reconèixer la 
compatibilitat del treball derivada de qualsevol tipus d’incapacitat.

Normativa afectada
– Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.
– Llei 10/1994, de 11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.
– Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Ca-

talunya.
– Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’in-

cendis i de salvaments de Catalunya.

Competència
L’article 164 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 estableix les compe-

tències de la Generalitat en matèria de seguretat.

Exposició de motius
Els tres cossos tenen regulació en lleis aprovades per aquest Parlament i en cada 

una d’elles es regula la segona activitat de forma no coordinada i efectiva. Així en la 
Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incen-
dis i de salvaments de Catalunya, es regula la segona activitat en el títol II, 

Capítol V, secció quarta, articles 39 i 40. En la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la 
policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, es regula la segona activitat en el títol 
II, capítol III article 31.3, títol III secció II capítol II, articles del 61 al 64. En la Llei 
16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, es regula la segona activitat en el títol 
V, capítol III, article articles 43 i 44.

Les esmentades lleis ja no donen resposta als funcionaris amb unes disminucions 
físiques o psíquiques, ni estan adequades a les normes internacionals i nacionals.
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Es regula la destinació de segona activitat, que es defineix com una situació ad-
ministrativa especial per permetre els ajustos de personal i així poder garantir el 
servei davant dels canvis que pateixen els funcionaris d’aquests cossos pel transcurs 
del temps i per circumstàncies personals relacionades amb certes disminucions físi-
ques o psíquiques pròpies o de familiars.

El passi a segona activitat pot ser per l’edat o per disminucions físiques o psíqui-
ques, que comporten que el funcionari no pugui realitzar les funcions principals del 
cos i per aquest motiu deixa en part de ser operatiu, podent realitzar serveis comple-
mentaris en destinacions de segona activitat en serveis operatius i no operatius o de 
suport, amb la corresponent adaptació.

Hem de tenir present que, com a excepció, als cossos especials amb feines de 
policies i bombers no es pot accedir amb una minva física o psíquica que comporti 
que no es puguin realitzar les seves funcions, per aquest motiu es sotmet als aspi-
rants a proves físiques, psicològiques i mèdiques, així com a un període de formació 
teòrica i pràctica.

Des de l’entrada en vigor de les citades lleis fins a dia d’avui ens trobem amb 
noves normes tant a nivell internacional com de l’Estat. Aquestes normes, que són 
de rang superior, ens obliguen a adaptar-les a una realitat que ha canviat molt en el 
temps.

El fet que una persona tingui una disminució psicofísica, és a dir, una discapaci-
tat, no pot comportar que es perdi la feina. Al contrari, és obligació de la seva admi-
nistració de pertinença, assumir la seva integració. En tot cas, l’Administració ha de 
ser el garant del dret general a la readaptació professional de qualsevol discapacitat, 
tingui el grau que tingui reconegut, amb una condició física i psíquica que li per-
meti desplegar funcions útils. Doncs aquest dret és expressió del dret al treball i a la 
readaptació professional (articles 35 i 40 CE), del dret a la integració de les perso-
nes amb disminució (article 49 CE), el dret a accedir i a mantenir-se en els càrrecs 
públics (article 23 CE) i, si es vol, la pròpia dignitat de la persona (article 1 CE). En 
aquest sentit es manifesta la abundant normativa emesa en relació al dret d’integra-
ció laboral de les persones amb discapacitats.

En el nostre sistema jurídic les normes Internacionals tenen un pes específic de 
gran importància. Són invocables directament (art. 96 CE) i, a més, són criteri in-
terpretatiu de qualsevol norma (art. 10 CE).

Aquest aspecte de vital importància ens porta a adequar les tres lleis, en ser 
d’aplicació directa i immediata la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les Per-
sones amb una Discapacitat, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat el 21 d’abril de 
2008, així com la Directiva 2000/78/CE, de 27 de novembre de 2000, relativa a 
l’establiment de un marc general para la igualtat de tracte en el treball i l’ocupació, 
dintre del Tractat de la Unió Europea, com també la resta de les normes en relació 
als drets de les persones amb discapacitat.

S’ha de tenir present que la Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones 
amb discapacitat ens indica en el seu article 1 a qui li és d’aplicació aquest tractat, 
establint que dins de la definició de persones amb discapacitat s’hi inclouen les que 
«presenten deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials a llarg termini 
que, en interactuar amb diverses barreres, poden impedir la seva participació plena 
i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb les altres». Per tal motiu, el 
fet de passar a segona activitat per la disminució de les capacitats psicofísiques com-
portaria l’aplicació de dita Convenció ja que es tracta de persones discapacitades, és 
a dir, és d’aplicació als funcionaris amb una pèrdua de les seves capacitats tinguin 
o no una incapacitat permanent reconeguda, i sent d’aplicació l’article 27 de la Con-
venció, ja que regula en relació amb el treball.

Així, la Convenció de l’ONU dels drets de les persones amb discapacitat és 
d’aplicació als funcionaris discapacitats i en base a ella s’ha de vetllar per la igual-
tat i no discriminació en la permanència en el treball, així com en la protecció a la 
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igualtat de condicions laborals, en el dret a beneficiar-se en igual mesura de la llei 
sense discriminació i en l’adopció de mesures que assegurin la realització de tots els 
ajustaments raonables necessaris, a més de vetllar per la promoció de programes de 
rehabilitació vocacional i professional.

En relació a la mateixa i quant a l’accés i manteniment de l’ocupació en condi-
cions d’igualtat, és necessari tenir present les especials obligacions que cauen en 
l’àmbit del que és públic, ja sigui l’Estat o qualsevol altra entitat representativa, tant 
en la promoció de la citada igualtat com en el seu desenvolupament i garantia quan 
són aquestes entitats les ocupadores. En aquest sentit, la Convenció, que és norma-
tiva directament aplicable a tenor de l’art. 10 de la CE.

Per altra banda, hem de recordar la síntesi del que va establir el Tribunal de Justí-
cia de les Comunitats Europees (Gran Sala) a la Sentència de 17 juliol de 2008, en el 
Caso S. Coleman contra Attridge Law. El Tribunal estableix com ha d’interpretar-se 
la Directiva 2000/78/CE del Consell, de 27 de novembre de 2000, en el sentit que la 
prohibició de discriminació directa que estableix no se circumscriu exclusivament a 
aquelles persones que siguin elles mateixes discapacitades, sinó que abasta a més la 
discapacitat que pateixi un fill seu, a qui el treballador prodiga la major part de les 
cures que el seu estat requereix. Així doncs, s’ha de vetllar per no donar un tracte 
menys favorable a les persones amb un fill discapacitat respecte a aquelles persones 
que siguin elles mateixes discapacitades.

Amb tot plegat, aquesta modificació de les Lleis ha de reflectir els darrers canvis 
normatius i criteris jurisprudencials dels darrers temps, en el sentit de reconèixer la 
compatibilitat del treball derivada de qualsevol tipus d’incapacitat, fent compatible 
la desitjable reinserció del funcionariat amb capacitat disminuïda, amb independèn-
cia de seu tipus i grau, en una pluralitat d’activitats possibles que permeten les noves 
formes d’organització laboral, els productes de suport, així com les noves tecnolo-
gies, particularment informàtiques i de teletreball.

Aquest aspecte no ens pot fer oblidar que els cossos estan sotmesos al règim ge-
neral de la seguretat social que té les seves pròpies normes que són clarament d’apli-
cació. Concretament, tenim la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequa-
ció y modernització del sistema de Seguretat Social, que modifica el Reial decret 
Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General 
de la Seguretat Social, on en el seu preàmbul reconeix que es clarifica la compatibi-
litat de la incapacitat permanent total amb la realització de funcions i activitats dis-
tintes a les que habitualment es venien realitzant, com és el cas dels col·lectius que 
tenen establerta i regulades funcions denominades de segona activitat.

La llei està composada per quatre capítols, tres disposicions addicionals, una dis-
posició transitòria, una disposició derogatòria i una disposició final.

En el capítol I es recullen els principis del que és la segona activitat i quina és 
la seva utilitat pels cossos especials com bombers, mossos d’esquadra i policia lo-
cal, així com la seva incidència en el desenvolupament de les seves funcions. Està 
integrat per tres articles i els seus apartats, en el primer podem trobar l’objecte, el 
concepte, la finalitat i, molt important, la protecció social que pertoca, ja que estan 
sotmesos al règim general de la seguretat social i les seves normes, clarificant i que-
dant exclosos de l’aplicació de les normes de classes passives de l’Estat. És impor-
tant com es pot arribar a una situació de segona activitat, restant limitat l’accés a un 
motiu per edat i l’altre a disminucions de les seves capacitats físiques o psíquiques. 
S’ha considerat adient regular en aquet capítol els drets i deures, les retribucions i la 
carrera professional, així com dues noves modalitats de dret, una és la reducció de 
jornada per discapacitat i l’altre una excedència per discapacitat.

Capítol II, ens regula en tres articles les situacions que ens poden portar a la 
segona activitat i en quina forma el funcionari haurà de tramitar la mateixa, es re-
cullen tres supòsits: per edat, per disminucions de les seves capacitats i com a con-
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seqüència de una discapacitat d’un familiar o quan una funcionària queda embaras-
sada i s’ha de preservar el seu estat.

El capítol III es considera que és un dels pilars bàsics per desenvolupar i posar 
en pràctica aquesta llei, el pes de la gestió recau en la creació d’un nou servei de 
caràcter assistencial i d’assessorament al funcionari que passarà a una adaptació 
del servei. Es creen dos òrgans: Servei de suport i atenció a la segona activitat i la 
mesa de col·laboració. Tota la gestió serà competència del Servei de suport que esta-
rà gestionat per personal amb discapacitat i amb una antiguitat mínima de 10 anys 
en el cos, tindran dues missions: ajudar al funcionari afectat i també fer xerrades a 
les diferents destinacions amb la finalitat de donar confiança al funcionari. Quant a 
la mesa de col·laboració és on estaran totes les entitats representades, i aquelles en-
titats de persones amb discapacitat, l’administració i els comandaments, informarà 
el servei de suport i atenció a la mesa de tot el referent a la segona activitat i de les 
problemàtiques de dia a dia, aportant per part de tots les solucions pertinents de mi-
llora de les actuacions.

El capítol IV recull el tema de les funcions i dels concursos o carrera professio-
nal. Les funcions són complementàries, sense perjudici de la salut i amb les adapta-
cions i ajustaments raonables necessaris, mai en perjudici del funcionari. Alhora es 
regula la carrera professional a que tota persona té dret i no se li pot limitar o anular 
pel sol fet de patir una discapacitat o malaltia, tant de concursos de trasllats com per 
poder ascendir de forma diferenciada amb la resta de personal.

En les disposicions es reafirma el caràcter social de la regulació que es d’aplica-
ció, tenint present que la Seguretat Social ha reconegut aquelles professions que te-
nen regulada una segona activitat, així com la aplicació de la Convenció de l’ONU i 
de les Directives Europees en relació a la discapacitat i la discriminació directa o 
indirecta, deixant pel final la protecció de dades de tots els expedients a tractar i el 
seu responsable.

És important la disposició transitòria, ja que fa esment a tot el personal que esti-
gui treballant amb una adaptació anterior a aquesta Llei, que seria d’aplicació al ser 
molt més favorable del que s’ha fet fins ara. Finalitzant amb la derogació dels regla-
ments de segona activitat i els articles de les Lleis que regulen aquesta situació, tant 
al cos de bombers, com al cos de mossos d’esquadra i al cos de les policies locals, 
entrant en vigor al dia següent de la seva publicació al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya.

Sobre la base de la normativa que justifica clarament la modificació de les tres 
lleis per tal que siguin adaptades a les noves realitats i així donar empara als drets 
de les persones amb discapacitat.

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

Proposició de llei

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte, concepte, finalitat i protecció social
1. L’objecte de la segona activitat en els cossos especials de bombers de la Gene-

ralitat, de mossos d’esquadra i de policies locals de Catalunya, és la integració labo-
ral d’aquells funcionaris que per alguna causa no puguin desenvolupar les funcions 
principals o operatives sense cap limitació.

2. El concepte parteix de que la segona activitat és una situació administrativa 
especial que té com a objecte garantir l’eficàcia en el servei dels integrants en actiu 
d’aquests cossos especials i permetre alhora l’ajust permanent d’escales i de cate-
gories i l’adaptació de la carrera professional als canvis que produeix el transcurs 
del temps, per malaltia o accident. La situació administrativa de segona activitat ha 
d’ésser amb destinació.
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3. La finalitat de la regulació de la segona activitat serà saber en tot moment 
quins efectius i distribució dels mateixos es corresponen a cada cos, per tal de conèi-
xer quines són les adaptacions que el servei permet per a aquells que estan destinats 
en segona activitat. En segona activitat es realitzaran serveis complementaris o di-
rectes preferentment en destinacions de segona activitat.

4. Quant a règim de protecció social i jubilació, els funcionaris que pertanyen al 
tres cossos estan sotmesos al règim general de la seguretat social i cal atenir-se al 
que determina per a aquests casos aquest sistema de previsió, regulat pel Reial de-
cret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Ge-
neral de la Seguretat Social.

5. Queda exclosa totalment l’aplicació del règim de classes passives de l’estat, i 
el règim de seguretat de social dels funcionaris civils de l’Estat, ja que és un règim 
totalment diferent.

Article 2. Situacions pel passi a la segona activitat
1. La segona activitat es podrà aplicar: 
a) Per raó de l’edat, que en cap cas no pot ésser inferior a cinquanta-set anys, de 

forma voluntària.
b) Per discapacitat, dins de la definició de persones amb discapacitat s’hi inclo-

uen els funcionaris que presenten deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sen-
sorials a llarg termini, que, en interactuar amb diverses barreres, poden impedir la 
seva participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb les 
altres.

Tenint en compte les funcions principals i operatives de cada cos, es contemplen, 
com a tals deficiències, les disminucions de les condicions físiques o psíquiques, 
lesions no invalidants i els diferents graus d’incapacitat permanent, així com les si-
tuacions d’embaràs per tal de preservar la integritat del seu estat.

Aquesta situació no es circumscriu exclusivament a aquelles persones que siguin 
elles mateixes discapacitades, sinó que a més podrà estar motivada per la discapaci-
tat que pateixi un familiar a càrrec fins a segon grau, a qui el treballador prodiga la 
major part de les cures que el seu estat requereix.

Article 3. Drets i deures
1. Drets: 
a. Les retribucions dels funcionaris en la situació de segona activitat dels mem-

bres dels cossos especials de bombers de la Generalitat, de mossos d’esquadra i de 
policies locals de Catalunya, correspondran a percebre les mateixes retribucions to-
tals que percebien en el moment del passi a aquesta situació, com la resta de mem-
bres del cos, sense perdre cap dret retributiu.

b. El funcionariat en situació administrativa de segona activitat podrà participar 
en processos selectius d’ascens i de trasllats, de la mateixa forma que els funcionaris 
que no estan en segona activitat, sempre que no afecti el seu estat de salut i en llocs 
que es puguin adaptar a la seva discapacitat.

c. Aquell funcionari inclòs en la definició de persona amb discapacitat podrà 
sol·licitar voluntàriament una excedència especial per discapacitat o un permís vo-
luntari de reducció horària per disminucions de les capacitats, amb disminució pro-
porcional de retribucions.

d. Si és el cas i la disminució comporta que el funcionari no té la capacitat de 
realitzar cap funció en llocs de segona activitat, es procedirà a concedir una exce-
dència especial per discapacitat. Si recupera la capacitat laboral plena s’aplicarà la 
resta de la normativa.

e. El funcionari destinat en segona activitat no perd la condició d’agent de l’auto-
ritat que ostenta ni els elements acreditatius del cos corresponent.

f. La resta de drets seran els mateixos que gaudeixen els funcionaris que no estan 
en segona activitat.
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2. Deures: 
a) Han de complir amb tot allò que imposa la professió, al igual que la resta de 

funcionaris que no estan en segona activitat.
b) Complir amb professionalitat les funcions encomanades en segona activitat.
c) Serà d’aplicació la resta de normativa dels seus cossos de pertinença.

Capítol II. Procediment 

Article 4. Per raó d’edat
1. Serà d’aplicació al personal sense disminució objectiva, que hagi complert al-

menys els 57 anys d’edat, i així ho sol·liciti.
2. En la sol·licitud, farà constar, si es vol quedar en el seu lloc de treball adaptat 

a l’edat o vol un lloc en una altre destí del cos o de l’administració.
3. En el supòsit establert en aquest article, l’interessat no podrà sol·licitar el rein-

tegrament al servei ordinari o de primera activitat, abans d’haver romàs un mínim 
d’un any en la situació administrativa de segona activitat.

4. Tramitarà la sol·licitud al responsable de la seva unitat que, un cop rebuda, la 
tramitarà al servei de suport i atenció a la segona activitat, o al servei recursos hu-
mans del municipi.

Article 5. Per disminució de les condicions físiques, psíquiques i altres 
causes
1. Per informe mèdic.
a) Per poder sol·licitar la segona activitat per disminució de les condicions físi-

ques psíquiques el funcionari haurà d’aportar els corresponents informes mèdics, 
en els que constin el impediments per tal de continuar realitzant les seves funcions 
principals.

b) En la sol·licitud, farà constar, si es vol quedar en el seu lloc de treball adaptat 
a les disminucions o vol un lloc en una altre destí del cos o de l’administració pro-
per al seu domicili.

c) Si el funcionari recupera les seves capacitats aportarà els corresponents infor-
mes mèdics que així ho avalin i que no impedeix realitzar les seves funcions prin-
cipals operatives.

d) Tramitarà la sol·licitud al responsable de la seva unitat que, un cop rebuda, la 
tramitarà al servei de suport i atenció a la segona activitat, sense adjuntar els infor-
mes mèdics, que li seran demanats si fossin necessaris i en el moment oportú.

2. Per resolució de l’Institut General de la Seguretat Social.
a) No es pot excloure de forma directa a cap funcionari amb situació d’incapaci-

tat permanent, amb independència del seu tipus o grau, per quant dita exclusió seria 
discriminatòria, i s’efectuarà la valoració de les capacitats de la persona en relació 
als llocs de segona activitat, sense entendre vàlida en aquest sentit la valoració de 
l’Institut General de la Seguretat Social amb la declaració d’incapacitat, que en cap 
cas serà pressupòsit de la falta de capacitat del funcionari per desenvolupar funcions 
en segona activitat.

b) En la sol·licitud el funcionari farà constar si es vol quedar en el seu lloc de 
treball adaptat a les disminucions o vol un lloc en un altre destí del cos o de l’admi-
nistració proper al seu domicili.

c) Si el funcionari recupera les seves capacitats per modificació de la incapacitat 
permanent, aportarà els corresponents informes mèdics que així ho avali, conforme 
pot realitzar les seves funcions principals operatives.

d) Tramitarà la sol·licitud al responsable de la seva unitat, i que un cop rebuda la 
tramitarà la servei suport i atenció a la segona activitat, sense adjuntar els informes 
mèdics, que li seran demanats si fossin necessaris i el moment oportú.
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Article 6. Altres qüestions sobre la disminució de la capacitat
1. Per familiar discapacitat a càrrec: 
a) Per poder sol·licitar la segona activitat per familiar a càrrec fins a segon grau, 

el funcionari haurà d’aportar els documents oficials en els que consti aquest aspecte 
i la disminució de les condicions físiques o psíquiques, a més el funcionari haurà 
d’aportar els corresponents informes mèdics.

b) En la sol·licitud farà constar si es vol quedar en el seu lloc de treball adaptat o 
en un altre destí del cos proper al seu domicili.

c) L’adaptació del lloc es podrà limitar a l’horari, per tal que el funcionari pugui 
atendre al familiar.

d) Si el funcionari recupera les seves capacitats sol·licitarà retornar al servei a 
les seves funcions principals operatives, finalitzada la causa que va emparar aquest 
destí.

e) Tramitarà la sol·licitud al responsable de la seva unitat que, un cop rebuda, la 
tramitarà al servei de suport i atenció a la segona activitat, sense adjuntar els infor-
mes mèdics, que li seran demanats si fossin necessaris i en el moment oportú.

2. Per embaràs: 
a) Per poder sol·licitar la segona activitat per motiu d’embaràs, s’haurà d’aportar 

el corresponent informe mèdic.
c) En la sol·licitud es farà constar si es vol quedar en el seu lloc de treball adaptat 

o en una altre destí del cos proper al seu domicili.
d) Un cop recuperades les seves capacitats i que res no impedeixi realitzar les 

seves funcions principals operatives, sol·licitarà retornar al servei.
d) Tramitarà la sol·licitud al responsable de la seva unitat que, un cop rebuda, la 

tramitarà al servei de suport i atenció a la segona activitat, sense adjuntar els infor-
mes mèdics, que li seran demanats si fossin necessaris i en el moment oportú.

Capítol III. Òrgans i competències

Article 7. Servei de suport i atenció
1. Dins l’àmbit del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya es 

crea el servei de suport i atenció a la segona activitat amb plena autonomia i inde-
pendència, aquest servei donarà suport a tot aquell funcionari del Departament i els 
Municipis de Catalunya, que per alguna circumstància contemplada en aquesta llei, 
té afectades les seves capacitats i pel que sigui necessari una adequació del lloc de 
treball per qualsevol de les causes indicades en l’article 2.

El servei de suport i atenció a la segona activitat serà tant pels membres operatius 
com pels no operatius, i estarà format per membres amb discapacitat, tant del cos 
de mossos d’esquadra com de bombers i policia local. Seran designats pel Conseller 
d’Interior segons normativa vigent entre el personal amb experiència en el món de la 
discapacitat i que tingui una antiguitat mínima de deu anys en el cos corresponent, 
garantint la representació professional dels tres col·lectius. El cap del servei, a més, 
tindrà titulació universitària de l’àmbit jurídic i social.

a) Pels funcionaris es situació de segona activitat, és important el recolzament i 
assessorament del que han de fer i el procés que han de seguir, representant-lo en-
front de l’INSS, ICAM, ICASS, ICS i de la mútua d’accidents laborals, assegurances 
i el seus tràmits i amb reunions amb els comandaments per tal de d’evitar situacions 
d’estrès.

b) A nivell operatiu, els membres d’aquest servei realitzaran les tasques d’in-
formació a tots els serveis per tal de donar confiança i alhora seguretat per tots el 
funcionaris, introduint-los en la discapacitat i el seu tractament, amb xerrades a di-
ferents indrets. Podent comptar amb experts par tal de tenir una visió més amplia.
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c) També intervindrà des d’un primer moment en els accidents laborals per tal 
d’assolir el màxim de recolzament i assessorament tant al funcionari com a la seva 
família i, si fos necessari, comptant amb altres professionals.

2. El servei tindrà competències en tot el que faci referència a la segona activitat 
i situacions anàlogues regulades en aquesta Llei.

Article 8. Tramitació del procediment
1. Quan el servei de suport i atenció a la segona activitat rebi del comandament 

una sol·licitud, el mateix dia l’enviarà a l’esmentat servei, que al moment es posarà 
en contacte amb el funcionari, per tal d’ampliar la informació que sigui necessària i 
un cop resolt es procedirà a tramitar el procediment.

2. En el cas de motiu d’edat o embaràs, si es resta en el mateix servei adaptat es 
comunicarà al cap del cos per tal que procedeixi a les anotacions pertinents i doni 
coneixement al responsable de personal del Departament d’Interior i a la Direcció 
General de la Policia i a la direcció General d’Emergències. En el cas de la Policia 
Local es donarà compte a l’Alcalde i al secretari de la corporació per tal que es pro-
cedeixi a les anotacions corresponents.

a) Si existeix un canvi de destinació, el servei de suport es posarà en contacte 
amb el comandament del nou lloc per tal d’acordar la nova destinació i les seves 
adaptacions. Un cop estigui pressa la decisió de la nova destinació es comunicarà 
al responsable de personal al Departament d’Interior, i a la Direcció General de la 
Policia o a la Direcció General d’Emergències. En el cas de la policia local es co-
municarà a l’Alcalde, al cap del cos, i al secretari municipal.

3. Quan es tracti de disminucions de les capacitats físiques o psíquiques, es con-
tactarà amb el funcionari i amb el comandament del seu servei per tal de procedir 
a una adaptació provisional urgent. Per aquest motiu, es realitzarà una entrevista al 
funcionari.

a) El funcionari, a dita entrevista, haurà d’aportar la resolució de l’Institut Naci-
onal de la Seguretat Social o altres informes mèdics. Així com podrà ser assistit per 
assessorament tècnic o mèdic, durant la mateixa.

b) Se li informarà de totes les possibilitats de reubicació d’ofici, i de les funcions 
que podria desenvolupar.

c) També, en cas d’incapacitat permanent, de tot el que pot fer a nivell de recursos.
d) Un cop revisada la documental mèdica, el servei de suport demanarà un infor-

me al servei de riscos laborals del departament i, si fos necessari, un informe extern 
i independent en relació a les capacitats laborals del funcionari.

e) En el cas de les incapacitats permanents absolutes i grans invalideses, si la 
seva capacitat laboral és nul·la, es procedirà d’ofici, a elevar un informe al responsa-
ble de personal del Departament d’Interior i a la Direcció General de la Policia i a 
la Direcció General d’Emergències. En el cas de la Policia Local es donarà compte 
al l’Alcalde i al secretari de la corporació. Un cop elevat l’informe es tramitarà una 
excedència per discapacitat. Un cop recuperat el funcionari es tramitarà el corres-
ponent procediment.

f) Si s’ha de fer un canvi de destinació o un canvi de funcions, el servei de suport 
elevarà un informe als responsables de personal del Departament d’Interior i a la 
Direcció General de la Policia i a la Direcció General d’Emergències, en el cas de 
la Policia Local es donarà compte al l’Alcalde i al secretari de la corporació, per tal 
que es tramitin els canvis a la relació de llocs de treball corresponent.

g) Mentre no es dicti la resolució definitiva, el funcionari serà reubicat i canviat 
de funcions de forma provisional amb adaptació a la seva discapacitat sense pèrdua 
de cap dels seus drets.

4. Un cop finalitzat el procediment el funcionari tindrà els mateixos drets i recur-
sos contra la resolució segons normativa vigent.
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Article 9. Mesa de col·laboració 
1. La mesa de col·laboració estarà formada per membres del servei de suport i 

atenció a la segona activitat, pels sindicats representatius i no representatius, i per les 
entitats de representats de discapacitats, així com pels representants dels diferents 
cossos i de les Administracions.

2. La finalitat principal serà conèixer en tot moment de les diferents situacions 
que es puguin donar. La informació, serà facilitada a la mesa pel servei de suport, i 
proposarà mesures d’adequació de tots els aspectes que dificultin l’eficàcia profes-
sional i que perjudiqui al funcionari.

3. La mesa de col·laboració aprovarà una instrucció de funcionament per majoria 
de tots els representants.

Article 10. Altres serveis col·laboradors
1. El servei de suport, en els tràmits dels expedients utilitzaran aquells recursos 

que formen part de la pròpia administració per tal de no generar despeses.
2. Pels informes mèdics s’utilitzaran els serveis de prevenció de riscos laborals 

del Departament d’Interior, per proves i revisions la xarxa de Institut Català de Salut.
3. Per l’estudi de les capacitats laborals en cada un dels cossos, i la respectiva 

reincorporació de les discapacitats sobrevingudes es podrà consultar amb les enti-
tats sense ànim de lucre relacionades amb la discapacitat i amb el seus professionals 
per tal de facilitar al màxim la integració laboral.

Capítol IV. De les funcions i dels concursos

Article 11. Funcions
1. Els funcionaris de segona activitat podran realitzar altres funcions que siguin 

complementàries, sense perjudici de la seva salut i amb les adaptacions i ajusta-
ments raonables necessaris, en una destinació no operativa, o en determinades des-
tinacions operatives amb certes limitacions.

a) Les funcions al cos de mossos d’esquadra seran altres funcions complemen-
tàries a les funcions ordinàries establertes a l’article 12 de la Llei 10/1994, d’11 de 
juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

b) Les funcions al cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya seran altres 
funcions complementàries a les funcions ordinàries establertes a l’article 16 de la 
Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incen-
dis i de salvaments de Catalunya.

c) Les funcions als cossos de Policies Locals seran altres funcions complemen-
tàries a les funcions ordinàries establertes a l’article 11 de la Llei 16/1991, de 10 de 
juliol, de les policies locals.

2. Les funcions de segona activitat dels funcionaris que tinguin una discapacitat 
estaran adaptades a les seves necessitats amb els ajustaments raonables necessaris.

3. Creació dels serveis de suport i gestió a l’operativa en cada servei o comissa-
ria, que es nodrirà del personal de segona activitat que no poden realitzar serveis 
operatius. En relació a les policies locals s’estudiarà en cada cas si és necessària la 
creació d’aquest servei.

Article 12. Concursos de trasllats
1. Els funcionaris de segona activitat, siguin en places operatives o no operatives, 

tenen dret als corresponents concursos de trasllats als diferents serveis, així com als 
diferents nivells que el cos pugui tenir regulat, sempre que el lloc de treball pugui 
ser adaptat.

a) Les places constaran en la relació de llocs de treball, prèvia a la seva inclusió 
els comandaments de cada servei o comissaria o cos de la policia local, enviarà al 
servei de suport a la segona activitat les places necessàries de segona activitat i en 
funció de les necessitats del servei de suport i gestió a la operativa i un cop aprova-
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da per la mesa de col·laboració, es remetrà a l’òrgan competent de cada cos per tal 
que es facin constar.

b) En cas necessari i urgent si fes falta una plaça, el funcionari seria destinat a 
ella de forma provisional, fent els tràmits corresponents per tal de fer constar la ma-
teixa en la relació de llocs de treball.

c) Les bases del concurs de trasllats seran aprovades per la mesa de col·labora-
ció a proposta del servei de suport i atenció a la segona activitat. Un requisit basic 
serà la publicació plaça per plaça i la quantitat en cada lloc, així com les diferents 
escales, el funcionari podrà concursar a les que li siguin del seu interès, des de con-
cursar a una plaça fins a totes per ordre de preferència, si no aconsegueix nou destí 
restarà en el que ja tenia.

d) En relació a les policies locals, al tenir regulats els concursos de mobilitat en 
el que poden participar policies d’altres Ajuntament, el procediment emparat serà el 
mateix per les places de segona activitat.

e) En aquells cossos amb diferents especialitats els funcionaris en segona activi-
tat podran participar sempre en aquelles places que siguin adients a la seva situació.

2. Un cop aprovades les bases, es remetran als òrgans competents per tal de pro-
cedir a les actualitzacions en la relació de llocs de treball i a la seva publicació en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 13. Concursos selectius d’ascens
1. Els funcionaris amb disminucions i discapacitats tenen dret a una carrera pro-

fessional com la resta de membres, amb les adaptacions necessàries i corresponents.
2. Totes les categories tindran places adients als funcionaris de segona activitat, 

sense cap més limitació que la seva situació i capacitat.
3. Les bases del concurs seran aprovades per la mesa de col·laboració a proposta 

del servei de suport i atenció a la segona activitat. Un requisit bàsic serà la publica-
ció plaça per plaça i la quantitat en cada lloc, així com les diferents escales, el fun-
cionari podrà concursar a les que li siguin del seu interès, des de concursar a una 
plaça fins a totes per ordre de preferència, si no aconsegueix nou destí restarà en el 
que ja tenia i amb la categoria que tenia.

4. Un cop aprovades les bases, es remetran als òrgans competents per tal de pro-
cedir a les actualitzacions en la relació de llocs de treball i a la seva publicació en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Disposicions addicionals

Disposició addicional primera
En relació a les incapacitats, jubilació i altres qüestions referides al règim general 

de la seguretat social serà d’aplicació la normativa vigent en aquesta matèria A la 
Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació y modernització del sistema 
de Seguretat Social, que modifica el Reial decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, s’aclareix 
la compatibilitat en la percepció de la pensió a la qual es tingui dret per la declara-
ció d’incapacitat permanent total en la professió habitual amb la realització de fun-
cions i activitats diferents a les quals habitualment es realitzaven, tant en la mateixa 
empresa o en una altra diferent, com és el cas dels col·lectius que tenen establerta i 
regulada funcions denominades de segona activitat.

D’altra banda, s’estableix la incompatibilitat de la pensió d’incapacitat permanent 
absoluta i de gran invalidesa amb el treball després de l’edat ordinària de jubilació, 
però no abans, atès que la compatibilitat és una bona mesura per afavorir la reinser-
ció dels beneficiaris al món laboral.
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Disposició addicional segona
Aquesta llei queda subjecta en la seva aplicació i interpretació a la Convenció de 

l’ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, publicada al Butlletí Ofici-
al de l’Estat el 21 d’abril de 2008, així com a la Directiva 2000/78/CE, de 27 de no-
vembre de 2000, relativa a l’establiment de un marc general para la igualtat de tracte 
en el treball i l’ocupació. En cas de dubte sempre s’actuarà en benefici del funcionari 
i a favor de la seva integració laboral, si la seva voluntat és treballar.

Disposició addicional tercera
Totes les persones que durant la tramitació d’un expedient de segona activitat 

tinguin coneixement o accés a dades personals de caràcter mèdic especialment sen-
sibles i protegides pel dret a la intimitat hauran de guardar la deguda reserva profes-
sional a aquest respecte i complir rigorosament la normativa vigent sobre protecció 
de dades de caràcter personal. La custòdia de la citada documentació recau en el 
servei de suport i atenció a la segona activitat.

Disposició transitòria
Tots els expedients del funcionaris que no estiguin jubilats per raó de l’edat, se-

ran revisats i adequats als procediments d’aquesta llei, i sempre en benefici del fun-
cionari. Es citarà a tots ells a una reunió amb el personal del servei suport i atenció 
a la segona activitat adequant el seu expedient personal a la nova llei i informant 
d’aquells aspectes que el poden beneficiar.

Disposició derogatòria
1. Es deroguen els preceptes següents: 
– Es deroga el capítol II de la Llei 10/1994, Policia de la Generalitat-Mossos 

d’Esquadra.
– Es deroga el Decret 246/2008, de 16 de desembre, de regulació de la situació 

administrativa especial de segona activitat en el cos de mossos d’esquadra.
– Es deroga la secció quarta de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels 

serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya.
– Es deroga el Decret 241/2001, de 12 de setembre, en el que es regula la segona 

activitat en el cos de bombers de la Generalitat de Catalunya.
– Es deroga el capítol 3 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, 

així com tots el reglaments que el desenvolupin.
2. Queden derogades totes les disposicions legals o reglamentàries en allò que 

s’oposin a aquesta Llei o la contradiguin.

Disposició final
Aquesta llei entrarà en vigor el dia després de la seva publicació excepte per 

aquelles disposicions que poguessin comportar un augment dels crèdits o una dismi-
nució d’ingressos les quals entraran en vigor el primer dia de l’exercici pressupostari 
immediatament següent.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta; Jean Castel Sucarrat, diputat, GP C’s
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3.01.03. Decrets llei

Decret llei 1/2017, del 14 de febrer, pel qual es crea i es regula el 
Registre de grups d’interès de Catalunya
203-00008/11

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 51347 / Coneixement: Mesa del Parlament, 21.02.2017

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 21 de febrer de 2017, ha 
pres coneixement del Decret llei 1/2017, del 14 de febrer, pel qual es crea i es regula el 
Registre de grups d’interès de Catalunya, publicat al DOGC 7310, i ha manifestat que 
el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix 
l’article 155 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 17 de febrer de 2017.

A la Mesa del Parlament
Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 14 de febrer de 2017, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller de Justícia, s’aprova la iniciativa SIG17JUS0084 Pro-

jecte de decret llei pel qual es crea i regula el Registre de grups d’interès de Cata-
lunya.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 14 de febrer de 2017.

Decret llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i es regula el 
Registre de grups d’interès de Catalunya

El president de la Generalitat de Catalunya
Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei, i 

d’acord amb el que estableix l’article 67.6.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
promulgo el següent

Decret llei

Preàmbul
Catalunya disposa d’una regulació de la transparència pública i el bon govern 

pròpia dels països més avançats. Aquesta regulació està encapçalada per la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, una norma ambiciosa i exigent, elaborada i aprovada pel Parlament amb un 
amplíssim consens. Amb aquesta Llei –diu el seu preàmbul– es pretén introduir un 
canvi en la cultura administrativa per tal que la ciutadania pugui tenir un coneixe-
ment i una informació àmplia de l’organització interna de l’Administració, dels ele-
ments més determinants d’acord amb els quals pren les decisions i dels motius que 
justifiquen la seva actuació.

Al servei d’aquesta finalitat, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, va dedicar un 
dels seus títols –el quart– al Registre de grups d’interès, un instrument que pretén, 
amb paraules de la mateixa norma, donar coneixement públic de les persones que 
realitzen l’activitat d’influència o intermediació davant les institucions públiques. 
En aquest Registre s’hi han d’inscriure obligatòriament totes les persones físiques o 
jurídiques que la Llei considera com a grups d’interès, així com totes les activitats 
d’influència directa o indirecta que duguin a terme aquests grups d’interès. El Re-
gistre de grups d’interès constitueix, per tant, un instrument fonamental al servei de 
la transparència, el retiment de comptes i la prevenció de la corrupció.
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L’article 45 de la Llei estableix que aquest Registre de grups d’interès l’han de 
crear l’Administració de la Generalitat, els ens locals i un gran nombre d’entitats 
que inclou tots els organismes integrants del sector públic català, les entitats de dret 
públic que actuen amb independència funcional o amb una autonomia especial re-
coneguda per llei, les institucions de la Generalitat a què fa referència el capítol V 
del títol II de l’Estatut d’autonomia, els col·legis professionals i les corporacions de 
dret públic, els consorcis o altres formes associatives i les universitats públiques de 
Catalunya i els ens que en depenen o hi estan vinculats o participats. El precepte 
esmentat afegeix, a més, que és responsabilitat de cada ens obligat la incorporació 
en el seu registre de les dades que s’hi han d’incloure d’acord amb les previsions de 
la Llei, sens perjudici que l’Administració de la Generalitat en faci una gestió cen-
tralitzada.

S’apunta, així, cap a l’existència d’una gran multiplicitat de registres de grups 
d’interès –més de dos milers– que cada una de les administracions i de les entitats 
del sector públic català ha de crear necessàriament.

Tanmateix, quan la Llei 19/2014, del 29 de desembre, ja ha superat amb escreix 
l’any i mig de vigència, hi ha una gran distància entre aquestes previsions legals i 
la nostra realitat institucional. En efecte, per mitjà del Decret 171/2015, de 28 de ju-
liol, el Govern va optar per crear el Registre de grups d’interès de l’Administració 
de la Generalitat i del seu sector públic, el qual va entrar en funcionament l’octubre 
d’aquell mateix any i supera, avui, els mil quatre-cents grups d’interès inscrits. Així 
mateix, el Parlament de Catalunya va preveure la creació del seu Registre de grups 
d’interès, que compta amb la regulació actualment recollida al capítol tercer del tí-
tol sisè del text refós del Reglament del Parlament, aprovat el 28 de juliol de 2015.

La situació és molt diferent en l’àmbit dels ens locals i de la resta d’entitats obli-
gades per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, a crear el seu propi registre. Com 
subratlla el Síndic de Greuges en el seu primer Informe anual de transparència, fet 
públic a mitjan 2016, pràcticament només la Generalitat, entre les administracions 
obligades, havia complert l’obligació de tenir un registre de grups d’interès. D’acord 
amb l’informe del Síndic, aquesta situació s’explica, d’una banda, per la intenció 
expressada per un nombre molt significatiu d’ens locals de complir aquesta obliga-
ció mitjançant l’opció de gestió centralitzada del Registre per l’Administració de la 
Generalitat, en els termes de l’article 45.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 
i, d’altra banda, per les dificultats existents a l’hora d’articular aquesta opció legal. 
En efecte, el Decret 171/2015, de 28 de juliol, abans esmentat, va reconduir aquesta 
singular previsió de la Llei relativa a la gestió centralitzada d’una pluralitat de regis-
tres cap a la figura de l’encàrrec de gestió, però aquest encàrrec s’ha de formalitzar 
mitjançant la subscripció d’un conveni amb cada un dels ens locals i dels organis-
mes interessats i únicament pot abastar la realització d’activitats de caràcter mate-
rial, tècnic o de serveis, sense que es pugui estendre a la responsabilitat de dictar les 
resolucions de caràcter jurídic, com les resolucions d’inscripció registral. Aquestes 
limitacions legals també han frustrat la voluntat manifestada pel Govern de la Ge-
neralitat, plenament compartida pel món local, d’avançar cap a un Registre de grups 
d’interès compartit entre totes les administracions.

Per posar fi a l’incompliment del marc legal vigent únicament es pot optar per 
aquesta via de la gestió registral centralitzada, solució complexa i que exigiria enor-
mes esforços de coordinació interadministrativa, o per la creació efectiva d’un regis-
tre propi per part de cada un dels ens locals i de la resta d’organismes obligats. Però 
aquesta darrera opció tampoc no es pot considerar satisfactòria, perquè requeriria 
a cada Administració una gran inversió de recursos de tota mena per crear i posar 
en funcionament el seu propi registre i perquè desembocaria fàcilment en l’existèn-
cia de múltiples regulacions registrals, no necessàriament coincidents, així com en 
l’exigència que els grups d’interès s’haguessin de registrar en tants registres com 
administracions o organismes fossin objecte de llurs activitats d’influència o inter-
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mediació. En darrer terme, és evident que l’existència d’una multiplicitat de registres 
de grups d’interès es traduiria en una pèrdua de la transparència que cal garantir 
respecte de l’activitat d’aquests grups d’interès.

L’experiència adquirida fins ara permet constatar que aquestes dificultats ens han 
situat davant l’incompliment del mandat expressat pel Parlament en el sentit que les 
institucions públiques disposin d’un registre de grups d’interès i en la frustració de 
la finalitat perseguida per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de garantir el co-
neixement públic de totes les activitats d’influència i intermediació. Cal remarcar, 
a més, que l’incompliment de la regulació aplicable als grups d’interès no només 
afecta un dels fonaments de la Llei, sinó que té un impacte molt negatiu sobre tot el 
sistema d’integritat pública adoptat per les institucions catalanes com a expressió i 
garantia del seu compromís amb l’aprofundiment democràtic.

A la vista d’aquesta situació, es considera inajornable adoptar mesures extraordi-
nàries i urgents per garantir la transparència efectiva de les relacions entre els grups 
d’interès i els servidors públics, i que aquesta transparència es faci realitat amb el 
major estalvi possible de recursos públics i de càrregues per als ciutadans. Amb 
aquesta finalitat, el present Decret llei crea el Registre de grups d’interès de Cata-
lunya com a registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat, dels 
ens locals i del conjunt d’institucions i entitats obligades a disposar d’un registre 
d’aquesta naturalesa per part de la Llei 19/2014, del 29 de desembre.

Aquesta mesura té un caràcter extraordinari perquè es tracta d’implantar, per una 
única vegada i per a totes les administracions catalanes, una solució institucional 
com el registre de grups d’interès, mesura que no té un caràcter merament organit-
zatiu, sinó la finalitat cabdal de garantir la transparència de les activitats d’influència 
que s’exerceixen davant les administracions públiques. El registre esdevé, així, un 
element essencial dins del sistema d’integritat pública adoptat per aprofundir i rege-
nerar el sistema democràtic i per recuperar la confiança de la ciutadania en les insti-
tucions públiques. Es respon, alhora, a una situació de difícil previsió, com ho és la 
manca de creació efectiva del registre de grups d’interès per part de la gran majoria 
d’administracions obligades, fins i tot per part de les de més dimensió i capacitat, i 
que les fórmules de cooperació previstes pel marc regulador dels grups d’interès, en 
les quals confiaven legítimament les diverses administracions implicades per com-
plir llurs obligacions legals, s’hagin revelat finalment com a mecanismes impracti-
cables per assegurar el compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, per part 
de tots els subjectes obligats.

La intervenció normativa és, així mateix, urgent, perquè si no s’ofereix una so-
lució de caràcter general de forma immediata, s’ha constatat que la voluntat de 
complir la llei portarà a algunes de les administracions obligades a la creació de 
registres propis de grups d’interès. Aquesta iniciativa, que exigeix una gran inver-
sió de recursos públics, podria resultar supèrflua amb la creació d’un registre comú 
o compartit poc temps després i també faria més complexa la implantació d’aquest 
registre, per les dificultats que sorgirien a l’hora de garantir la coordinació i la inte-
roperabilitat registrals.

Aquesta intervenció és igualment inajornable si es vol evitar la situació de des-
igualtat en què es troben actualment el conjunt de persones físiques i jurídiques 
que tenen la condició legal de grups d’interès, les quals han d’assumir obligaci-
ons i càrregues sensiblement diferents a l’hora de relacionar-se amb unes o altres 
institucions públiques, en funció que la institució afectada disposi o no d’un re-
gistre de grups d’interès. En el primer cas, se’ls pot exigir la inscripció en aquest 
registre com a requisit previ a l’establiment de qualsevol contacte amb el personal 
de la institució, l’assumpció obligatòria d’un codi de conducta –l’incompliment 
del qual pot ésser objecte de sanció–, la declaració periòdica de llurs activitats 
d’influència i la divulgació pública d’aquestes activitats per mitjà de la seva cons-
tància en les agendes oficials dels càrrecs afectats. Regles com aquestes han estat 
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recollides per la normativa de transparència i pels codis de conducta adoptats pel 
Parlament de Catalunya i el Govern en els darrers mesos, en la mateixa línia de 
la Proposta d’acord interinstitucional del Parlament Europeu, el Consell i la Co-
missió, de 28 de setembre de 2016, sobre un Registre de transparència obligatori. 
En cas contrari, és a dir, si no existeix el registre, encara que la llei l’imposi, no 
cal assumir cap d’aquestes càrregues i obligacions, una diferència de tracte que 
pot contradir clarament el dret a accedir en condicions d’igualtat als serveis pú-
blics que l’article 30 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya reconeix a totes les 
persones.

Per tot això, i per evitar així mateix la inseguretat jurídica que genera, tant als 
servidors públics com als mateixos grups d’interès, l’existència d’una regulació molt 
desigualment implantada, es considera urgent la creació i la posada en funciona-
ment immediata del Registre de grups d’interès de Catalunya.

Aquesta solució té avantatges evidents, ja que reforça la transparència de les re-
lacions entre els grups d’interès i les institucions públiques, en fer possible que el 
conjunt d’aquesta informació es pugui consultar en un únic punt, permet un gran es-
talvi de recursos públics, alleugereix la càrrega de treball de les institucions obliga-
des a disposar d’un registre propi i eximeix els grups d’interès de la càrrega d’efec-
tuar múltiples inscripcions i declaracions en una pluralitat de registres. Tots aquests 
avantatges es poden perdre, de forma irreversible, si la implantació del nou registre 
no es produeix de forma immediata, objectiu inassolible a través del procediment 
legislatiu ordinari i fins i tot per mitjà de l’elaboració i aprovació pel Govern d’un 
projecte de llei posteriorment sotmès a tramitació i aprovació parlamentària per la 
via d’urgència o per lectura única.

Tanmateix, la regulació que s’adopta té present que un decret llei és un recurs 
extraordinari del Govern i que, per tant, se n’ha de fer un ús prudent i limitat a les si-
tuacions que realment mereixen la consideració d’urgents i convenients. La part dis-
positiva d’aquest Decret llei conté un article únic, tres disposicions addicionals, una 
disposició transitòria, una disposició derogatòria i dues disposicions finals. L’article 
únic crea el Registre de grups d’interès de Catalunya com a registre de grups d’in-
terès de l’Administració de la Generalitat, dels ens locals i de la resta d’organismes 
públics obligats a disposar d’un registre d’aquesta naturalesa i delimita les funcions 
que els corresponen. També preveu expressament que l’organització del Registre ha 
de garantir que es pugui tenir coneixement públic dels grups d’interès que actuen 
davant de cada una de les administracions o institucions que l’integren, així com de 
les activitats d’influència o intermediació que desenvolupen davant d’elles. Les dis-
posicions addicionals recullen les previsions necessàries per garantir la coordinació, 
la difusió i l’actualització de la informació d’acord amb els principis d’autonomia, 
col·laboració, eficiència, simplificació administrativa i màxima transparència, men-
tre que la disposició derogatòria disposa de forma específica la derogació de l’article 
45 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, en constituir la base legal de la situació 
que es pretén arranjar.

La regulació, a més, és respectuosa amb l’autonomia local i amb l’autonomia 
inherent a altres entitats obligades fins ara a comptar amb un registre de grups 
d’interès, perquè no impedeix que els ens locals i aquestes altres entitats puguin 
crear llurs propis registres. Se substitueix, així, el que fins ara era una obligació 
legal, la creació necessària del registre, per una simple habilitació legal, de forma 
que tots aquests ens i entitats poden complir llurs obligacions legals en aquesta 
matèria per mitjà del Registre de grups d’interès de Catalunya o per mitjà d’un 
registre propi, sempre amb la garantia del reconeixement recíproc d’actuacions, 
del principi d’inscripció única i de la interconnexió i la interoperabilitat registral.

Per tot això, en ús de l’autorització concedida per l’article 64 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya, a proposta del conseller de Justícia i d’acord amb el Govern,
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Decreto:

Article únic. Creació i règim jurídic del Registre de grups d’interès de 
Catalunya
1. Es crea el Registre de grups d’interès de Catalunya, que actua com a registre 

de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat, dels ens locals i dels orga-
nismes públics a què fa referència l’article 3.1.b i c de la Llei 19/2014, del 29 de de-
sembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

2. El Registre s’ha d’organitzar de forma que es pugui tenir coneixement públic 
dels grups d’interès que actuen davant de cada una de les administracions o institu-
cions que l’integren, així com de les activitats d’influència o intermediació que des-
envolupen davant d’elles.

3. El Registre de grups d’interès de Catalunya és organitzat i gestionat per l’Ad-
ministració de la Generalitat, que és la responsable dels actes d’inscripció i de les 
altres actuacions previstes legalment, sens perjudici de les potestats de seguiment, 
fiscalització, control i sanció que puguin correspondre a cada una de les administra-
cions i institucions esmentades en l’apartat primer.

Disposicions addicionals

Primera. Parlament de Catalunya
El Registre de grups d’interès de Catalunya ha de prestar el suport que li reque-

reixi el Parlament de Catalunya per garantir l’intercanvi d’informació, el reconeixe-
ment recíproc d’actuacions i la interoperabilitat registral amb el Registre de grups 
d’interès del Parlament.

Segona. Altres registres de grups d’interès
1. Els ens locals, les entitats de dret públic que actuen amb independència fun-

cional o amb una autonomia especial reconeguda per llei i que exerceixen funcions 
de regulació o supervisió externa sobre un determinat sector o activitat, les institu-
cions de la Generalitat a què fa referència el capítol V del títol II de l’Estatut d’auto-
nomia, els col·legis professionals i les corporacions de dret públic i les universitats 
públiques de Catalunya poden crear llurs propis registres de grups d’interès.

2. L’accés als registres esmentats en l’apartat anterior s’ha de facilitar des del Re-
gistre de grups d’interès de Catalunya, d’una manera interconnectada i que faciliti 
la integració i d’acord amb el principi de reconeixement recíproc de les inscripci-
ons i actuacions respectives, de forma que no s’exigeixi més d’una inscripció a cada 
grup d’interès.

3. L’òrgan responsable del Registre de grups d’interès de Catalunya ha d’adoptar 
els criteris d’interoperabilitat necessaris per garantir la transparència de l’activitat 
dels grups d’interès, el principi d’inscripció única i la interconnexió i integració de 
registres.

Tercera. Gestió de la informació i cessió de dades
1. L’òrgan responsable del Registre ha de garantir que la informació relativa als 

grups d’interès es difongui en formats reutilitzables a través del Portal de la Trans-
parència i que les administracions i institucions que integren el Registre puguin 
difondre la informació que les afecti de forma específica a través de llurs propis 
portals.

2. L’Administració de la Generalitat ha de promoure que la informació relati-
va als grups d’interès que ja consti o estigui en poder de les institucions públiques 
sigui actualitzada, d’ofici o a instància de la persona interessada, en el Registre de 
grups d’interès de Catalunya. Les obligacions d’aportació d’informació aplicables 
als grups d’interès han d’ésser adaptades per part de l’òrgan responsable del Registre 
d’acord amb l’abast i l’efectivitat d’aquesta actualització.
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3. La comunicació de dades de caràcter personal entre les institucions públiques 
obligades a disposar d’un registre de grups d’interès no requereix el consentiment de 
les persones afectades, sempre que la comunicació d’aquestes dades sigui necessària 
per a l’exercici de les funcions respectives en l’àmbit dels grups d’interès.

Disposició transitòria
Mentre no sigui modificat el Decret 171/2015, de 28 de juliol, les referències que 

conté al Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu 
sector públic s’entenen fetes al Registre de grups d’interès de Catalunya, i les refe-
rències a l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic s’entenen fetes als 
ens públics, a les entitats i als organismes inclosos a l’article 3.1, lletres a, b i c, de 
la Llei 19/2014, del 29 de desembre.

Disposició derogatòria
Resten derogats l’article 45 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transpa-

rència, accés a la informació pública i bon govern, i qualsevol altra disposició de 
rang legal o reglamentari que s’oposi o contradigui el que estableix aquest Decret 
llei.

Disposicions finals

Primera. Habilitació per al desplegament i l’aplicació d’aquest Decret llei
S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions que calguin per a desplegar i 

aplicar aquest Decret llei.

Segona. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei 
cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el 
facin complir.

Barcelona, 14 de febrer de 2017
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya; Carles 

Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Antecedents del Decret llei
1. Decret llei pel qual es crea i es regula el Registre de grups d’interès de Cata-

lunya.
2. Comunicació a la Secretaria de Govern de l’inici de la tramitació del Projecte 

de decret llei.
3. Projecte de decret llei pel qual es crea i es regula el Registre de grups d’interès 

de Catalunya (v. inicial).
4. Informe justificatiu.
5. Informe de la Direcció General de Pressupostos.
6. Informe jurídic.
7. Memòria valorativa de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.
8. Projecte de decret llei pel qual es crea i es regula el Registre de grups d’interès 

de Catalunya (v.CT.07.02.17).
9. Certificat de la sessió del Consell Tècnic de 7 de febrer de 2017.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del 
Parlament.
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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 les reunions de la Conferència de 
Presidents Autonòmics
250-00855/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 50964 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenta 
la Proposta de resolució sobre les reunions de la Conferència de Presidents Autonò-
mics, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
El passat 17 de gener va tenir lloc la sisena reunió de la Conferència de presi-

dents autonòmics. Aquest és un òrgan de coordinació entre el Govern d’Espanya i 
les comunitats autònomes, representats pel president del Govern i pels presidents de 
les comunitats autònomes, respectivament, en què es decideixen qüestions de gran 
importància per a la bona marxa dels assumptes públics.

En aquesta ocasió la conferència va adoptar onze acords, entre els quals en des-
taca un, singularment, pel seu impacte sobre la vida de tots els catalans, com és 
la reforma del sistema de finançament autonòmic. L’acord inclou la creació d’una 
Comissió d’Experts, a la qual s’ha encomanat les anàlisis necessàries per formular 
posteriorment un nou model de finançament autonòmic i, també, una reforma del 
sistema de finançament de les entitats locals. Aquesta Comissió estarà formada per 
un representant de l’Estat i un més per cada CA. S’ha pres el compromís d’aprovar 
una nova llei sobre la matèria en el termini d’un any.

El president de la Generalitat, M. H. Sr. Carles Puigdemont, no va assistir a la 
Conferència i ha manifestat repetidament la seva intenció de no designar el repre-
sentant de la CA de Catalunya a l’esmentada Comissió d’Experts. El termini per fer-
ho es va exhaurir el passat divendres 10 de febrer, sense que s’hagi designat ningú, 
cosa que dóna lloc a que Catalunya quedi exclosa d’uns treballs d’importància cab-
dal per a les seves finances públiques i, per extensió, per a la seva capacitat futura 
de fer polítiques públiques.

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

Proposta de resolució
1. Designar, en el termini màxim d’una setmana a partir de l’aprovació d’aquesta 

proposta de resolució, a l’expert que correspon a la CA de Catalunya a la Comissió 
d’Experts que estudiarà la reforma del sistema de finançament autonòmic.

2. Designar els representants que correspongui a tots els òrgans en què s’instru-
menti la cooperació entre l’Estat i les comunitats autònomes.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s
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Proposta de resolució sobre la seguretat a Sant Cugat del Vallès
250-00856/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 51018 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlamento
Alejandro Fernández Álvarez, portavoz, Alberto Villagrasa Gil, diputado del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido 
por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta 
de resolución sobre la seguridad en Sant Cugat del Vallés, para que sea sustanciada 
ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Es manifiesta la preocupante situación de inseguridad ciudadana que está vivi-

endo el municipio de Sant Cugat del Vallés, en el que, en los últimos dos años, tal 
y como reflejan los datos de los años 2015 y 2016, se pasó de 208 a 320 allanami-
entos según la comparativa del primer semestre respecto de estos dos años; o, por 
ejemplo, que entre julio y septiembre de 2016 se han producido 154 robos más, ele-
vando el número hasta esa fecha a 474, lo que supone un 47% más entre enero y 
junio. O teniendo en cuenta el conocido dato de que Sant Cugat del Vallés está solo 
por detrás de Torrevieja en el ranking de municipios de toda España en los que se 
comete este tipo de delitos como es el robo a domicilio; lo que refleja el grave pro-
blema que existe.

A lo largo de 2016, varios establecimientos comerciales han sido objeto de dife-
rentes robos. También es conocido que en la zona de Torreblanca se suelen reventar 
y desvalijar trasteros particulares.

Además, se da la circunstancia de que en el barrio de la Floresta se dan bastantes 
casos de ocupación ilegal de viviendas.

Y, dado que, en el mismo mes de diciembre, el día 25, cinco policías resultaron 
heridos después de una pelea la noche de Navidad, en la zona de ocio nocturno de 
la «Avinguda de les Corts Catalanes». Dos de ellos incluso llegaron a estar de baja 
por las contusiones sufridas.

Sant Cugat del Vallés, por ratio, necesitaría más policía local y más efectivos 
de Mossos d’Esquadra. Y que así mismo, las características urbanas de Sant Cugat 
hacen que la planificación de la seguridad y prevención de este municipio se tenga 
que realizar atendiendo a la diversidad territorial que existe, teniendo en cuenta que 
no es lo mismo el casco urbano, que Les Planes, La Floresta, Mirasol o Valldoreix. 
Éstos son muy diferentes entre ellos, tanto en el tramado urbano como en las ne-
cesidades de seguridad.

Y a todo esto hay que sumar la propia situación política de Sant Cugat del Vallés, 
con continuos y polémicos cambios en la dirección de la policía local, ha creado una 
situación de inestabilidad entre el cuerpo de la policía local y de imagen de falta de 
firmeza del gobierno local ante la ciudadanía santcugatenca.

Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la 
siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1. Acordar con el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés, crear un centro de co-

ordinación para Mossos d’Esquadra y policía local, que ayude a coordinar mejor su 
trabajo y a mejorar la eficacia de sus actuaciones.

2. Que las actuales instalaciones policiales que existen en el municipio de poli-
cía local, Mossos d’Esquadra y Policía Nacional, sirvan para potenciar la seguridad 
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en las zonas y barrios en las que se encuentran; y para ello es importante el dialogo 
entre los tres cuerpos policiales para conseguir este objetivo.

3. Que, ante la falta de efectivos tanto de policía local como de Mossos d’Esqua-
dra, acordar, con el Ayuntamiento de este municipio, que los dos cuerpos de policía 
puedan compartir funciones de seguridad ciudadana con la máxima coordinación 
y eficacia.

4. Presentar a los grupos parlamentarios y municipales los planes de seguridad y 
prevención concretos que existen por cada barrio de la ciudad; y en caso de no exis-
tir, a realizarlos y desplegarlos.

5. Realizar una campaña de seguridad específica para el comercio y el tejido em-
presarial de Sant Cugat del Vallés con presencia constante de la policía por las zonas 
más comerciales, con dípticos informativos con consejos de prevención; y con un 
teléfono de contacto directo con la policía, entre otras medidas a tomar.

6. Elaborar un plan contra la ocupación ilegal de viviendas para los diferentes 
barrios de Sant Cugat del Vallés, y especialmente para La Floresta.

Palacio del Parlamento, 
Alejandro Fernández Álvarez, portavoz; Alberto Villagrasa Gil, diputado, GP PPC 

Proposta de resolució sobre els assentaments i les colònies als 
territoris ocupats de Palestina
250-00857/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 51025 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els assenta-
ments i colònies als territoris ocupats de Palestina, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Trans-
parència, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Govern israelià, després de desmantellar la colònia d’Amon, no reconeguda 

per aquest, ha anunciat recentment la construcció de fins a 6.000 nous habitatges en 
assentaments i colònies israelianes als territoris ocupats de Palestina.

Poc després, la Knesset (parlament israelià), ha aprovat una llei que «legalitza», 
des de la perspectiva israeliana, mig centenar d’assentament israelians no autoritzats 
fins ara pel Govern d’Israel, edificats en terrenys privats palestins a Cisjordània, que 
suposa l’expropiació de béns de persones que no estan representades al parlament i 
que viuen segregades de l’Estat d’Israel. Aquesta pretesa regularització dels anome-
nats «outposts» suposa una annexió de facto de territoris ocupats, prohibida per la 
Quarta Convenció de Ginebra, que empara a la població civil que viu sota ocupació 
militar.

La llei esmentada resulta especialment preocupant per tal com «obre la via a 
l’annexió de Cisjordània i soscava substancialment la solució dels dos Estats», en pa-
raules del representant de Nacions Unides pel procés de pau d’Orient Mitjà, Nicko-
lay Mladenov.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 
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Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya reitera que, amb independència de la classificació o 

consideració legal que les colònies i assentaments israelians als territoris ocupats de 
Palestina tinguin per al Govern d’Israel, absolutament tot assentament o colònia als 
territoris ocupats de Palestina són il·legals de conformitat amb el Dret Internacional.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a 
expressar, a través dels canals i mitjans al seu abast, una profunda preocupació per 
la legalització retroactiva de colònies i l’ampliació d’assentaments en terres pales-
tines, i a comprometre el conjunt de l’actuació del Govern, amb relació als vincles 
que mantingui amb els poders públics d’Israel, amb la defensa dels drets humans de 
la població palestina, i amb el respecte al dret internacional i al dret internacional 
humanitari als territoris ocupats de Palestina.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC 

Proposta de resolució sobre la participació de la Generalitat en 
organismes internacionals
250-00858/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 51031 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la participació 
de la Generalitat en organismes internacionals, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
A la pàgina oficial de la Generalitat s’indica que el Govern treballa amb orga-

nismes del Sistema de Nacions Unides, així com d’altres organitzacions internacio-
nals, que són d’interès per a Catalunya. Així, s’impulsa la participació de Catalunya 
al Consell d’Europa, interactuant amb diversos departaments i organismes, espe-
cialment amb els anomenats «acords parcials». Hi ha presència i relació amb l’Or-
ganització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE). Es col·labora amb 
l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE). Es 
contribueix a la missió dels organismes internacionals de l’àmbit econòmic i finan-
cer com el Grup Banc Mundial (GBM)

Igualment, es fomenta programes amb organitzacions internacionals com l’Or-
ganització Internacional per les Migracions (OIM), l’Organització Internacional del 
Treball (OIT), l’Organització Mundial de la Salut (OMS) o l’Organització d’Estats 
Americans (OEA).

De les informacions que apareixen a la pàgina web no queda prou clar quina és 
la participació de la Generalitat de Catalunya, (si és directa o indirecta), el cost de 
les esmentades col·laboracions, el personal i els departaments implicats, els potenci-
als beneficis per a la ciutadania.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 

Fascicle segon
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1. Elaborar i publicar un balanç d’activitat de la participació de la Generalitat en 
els esmentats organismes, relatius als exercicis 2014,2015 i 2016.

2. Informar en seu parlamentària sobre l’esmentada participació en organismes 
internacionals, al menys un cop a l’any, de forma que es pugui fer el seu seguiment.

3. Incorporar les recomanacions resultants del debat parlamentari sobre aquestes 
qüestions.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la transparència i el retiment de 
comptes dels acords de col·laboració del Govern
250-00859/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 51032 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la transparència 
i rendició de comptes dels acords de col·laboració del Govern, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els acords de col·laboració tenen entitat pròpia i venen definits per la Llei cata-

lana d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea 16/2014 com a acords sub-
jectes al dret públic que no tenen naturalesa ni efectes jurídics de dret internacional 
i només imposen obligacions jurídiques a les parts que els contrauen.

Així mateix la llei estableix que l’actuació dels departaments del Govern en els 
àmbits sectorials de l’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea es pot portar 
a terme mitjançant els acords de col·laboració.

Aquests acords es poden consultar en la Web del Registre de convenis de col·la-
boració i cooperació de la Generalitat, accessible des del Portal de la Transparència. 
En aquest registre es poden trobar acords amb altres comunitats autònomes, acords 
amb l’Estat, acords amb òrgans constitucionals o estatutaris i acords de col·laboració 
amb ens públics d’altres estats o organismes internacionals.

No obstant això, l’últim balanç d’activitat dels convenis de col·laboració en gene-
ral va ser dels exercicis 2011-2012.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Elaborar i publicar un balanç d’activitat del Registre de convenis de col·labo-

ració i cooperació dels exercicis 2015 i 2016.
2. Elaborar i publicar un balanç específic dels acords de col·laboració amb ens 

públics d’altres estats o organismes internacionals dels exercicis 2015 i 2016.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre la presentació d’un projecte de llei de 
governs locals
250-00860/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 51035 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la presentació de la 
llei de governs locals, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Gover-
nació, Administracions Públiques i Habitatge, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’organització administrativa a tota Espanya i específicament a Catalunya no ha 

canviat durant aquests quasi bé quaranta anys de democràcia. De fet, en el cas de 
Catalunya, s’ha implementat una part de la divisió territorial local, que es va heretar 
dels treballs realitzats durant la segona república i que en la pràctica no es va poder 
desplegar.

Aquesta divisió, expressada amb la llei comarcal, va néixer ja allunyada d’una 
realitat geogràfica i territorial molt diferent a la dels anys 30 i que a dia d’avui enca-
ra ho és més i ens allunya dels objectius pels quals ha d’existir: l’eficiència.

En contra d’aquest principi, no obstant, hem afegit més divisions administratives, 
com la voluntat de creació d’una segona divisió supramunicipal, com les que des de 
2010 s’impulsava amb la llei de vegueries. Una divisió que ja va néixer amb la segu-
retat de que no es podria implementar.

Creiem que tenim unes clares necessitats de reformes territorials dins l’àmbit de 
l’organització de la Generalitat de Catalunya, i hem de prioritzar iniciatives legisla-
tives que puguin reduir i flexibilitzar els nivells administratius de Catalunya.

No és possible seguir realitzant esmenes a la divisió territorial existent, com 
estem veiem amb la creació de noves comarques i vegueries, en alguns casos amb 
seriosos dubtes sobre la seva viabilitat o inclús sobre la voluntat dels propis territo-
ris de veure la solució exposada com la més adequada. Necessitem una esmena a la 
totalitat.

És possible, amb els canvis tecnològics, canvis de fluxos de mobilitat i la mateixa 
estructura laboral i social, tenir una administració amb un sol àmbit supramunici-
pal, redimensionat, adaptat al territori i amb capacitat competencial diferent segons 
les necessitats d’un territori, com el català, poblacionalment nuclear, però amb una 
voluntat de ser multipolar.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar una llei 

de governs locals al Parlament abans de finalitzar la present legislatura.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria a la 
tramitació de nous projectes d’energia eòlica fins a l’aprovació d’un 
nou pla de l’energia
250-00861/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 51099 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Sergi Saladié Gil, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 
estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Propos-
ta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria a la tramitació de nous projectes 
d’energia eòlica fins l’aprovació d’un nou pla de l’energia, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Durant els darrers quinze anys han estat presents en el debat ciutadà diferents 

posicionaments i opinions davant la proliferació de diversos projectes d’implantació 
de centrals eòliques en diversos indrets del territori català, especialment a les co-
marques del sud del Principat, que són les que tenen més centrals eòliques construï-
des (84,1% entre les comarques del Camp, de l’Ebre i sud de Ponent) i més projectes 
autoritzats (53,8%).

Hi ha unanimitat social i política en que cal impulsar el desplegament del con-
junt de les energies renovables per fer front als diversos impactes provocats per les 
energies fòssils i no renovables. Però no tothom està d’acord amb el model de grans 
centrals i massificació eòlica que s’ha estat impulsant a Catalunya tant pels diversos 
governs de la Generalitat de Catalunya com per part de les empreses.

Pràcticament tot el desplegament eòlic a Catalunya s’ha fet sota el Decret 
174/2002, d’11 de juny, regulador de la implantació de l’energia eòlica a Catalunya, 
i el major nombre de centrals eòliques es van construir entre els anys 2010 i 2012, 
concentrant el 46,5% del total de centrals eòliques en funcionament a dia d’avui. La 
potència eòlica total instal·lada a Catalunya a finals de 2015 era de 1.284 MW amb 
una producció elèctrica de 2.609 GWh anuals (el 6,1% de la producció elèctrica del 
país).

Des del 2013, any en que es va posar en marxa la darrera central eòlica al país, 
hi ha un total de 21 projectes eòlics autoritzats que representen 519 MW, als que s’hi 
ha de sumar els 589 MW autoritzats i adjudicats pel Pla de determinació de les zo-
nes de desenvolupament prioritari (ZDP) de l’energia eòlica aprovat pel Govern de 
la Generalitat l’octubre de 2012. A dia d’avui, doncs, a Catalunya hi ha 1.108 MW 
de potència eòlica autoritzada però que les empreses no han posat en marxa. Fac-
tors com la retallada dels crèdits bancaris o la reducció de les primes que ha fet el 
Govern estatal fa que aquests projectes no s’hagin dut a terme.

Si fem un balanç de la implantació eòlica al país es pot afirmar que aquesta s’ha 
fet al marge d’un pla energètic global. Una altra característica de les centrals eòli-
ques és la concentració empresarial, ja que a l’Estat espanyol un 65% de les centrals 
eòliques estan en mans de les grans elèctriques (Iberdrola, Gas Natural Fenosa, 
Endesa, EDP...). També destaca el baix impacte econòmic que les centrals eòliques 
tenen en els municipis on estan implantades, ja que aquests només reben el 3,4% de 
la facturació de les centrals. Finalment, destaquen els impactes paisatgístics i am-
bientals de la majoria de centrals eòliques, doncs s’ubiquen en llocs d’alta visibilitat i 
amb valors naturals, i que a l’impacte dels aerogeneradors s’hi ha de sumar les pistes 
d’accés així com les línies d’alta tensió que s’hi associen.

Un desplegament eòlic molt lluny doncs d’un model més just, com sí tenen altres 
territoris com Dinamarca o Alemanya, on les energies renovables estiguin en mans 



BOPC 339
23 de febrer de 2017

3.10.25. Propostes de resolució 41 

de la ciutadania, s’integrin dins les xarxes de distribució elèctrica existent, autoabas-
teixin pobles i comarques, s’integrin dins els paisatges, i respectin els valors natu-
rals. En definitiva un model de generació distribuïa o d’autosuficiència connectada.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent presenta la següent: 

Proposta de resolució
1. Establir una moratòria en la tramitació de nous projectes eòlics i, en el marc 

del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya, elaborar, i aprovar en 
el termini màxim d’un any, un pla de l’energia que entengui l’energia com un servei 
bàsic i no com un negoci, afavoreixi els desplegament de totes les energies renova-
bles sota el marc de la generació distribuïa o d’autosuficiència connectada, plantegi 
el tancament de les centrals nuclears el més aviat possible, i redueixi els impactes 
ambientals associats a la generació a partir de recursos fòssils.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUP-CC 

Proposta de resolució sobre la connexió de ferrocarril entre l’estació 
de Lleida-Pirineus i l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-00862/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 51123 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Javier Rivas Escamilla, diputat, Marina Bra-

vo Sobrino, diputada, Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la connexió entre l’estació de 
Ferrocarrils Lleida-Pirineus i l’aeroport de Barcelona - El Prat, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’aeroport de Lleida-Alguaire, el tren de La Pobla i el Canal Segarra Garrigues 

són les tres infraestructures on es destina la majoria de la inversió de la Generali-
tat en concepte d’infraestructures de la província de Lleida. L’aeroport d’Alguaire 
té una oferta molt limitada de vols i destinacions. Aquest aeroport està circumscrit 
bàsicament a la recepció d’esquiadors amb destinació a Andorra (els dies que la cli-
matologia ho permet) i algun vol a Balears durant la temporada estival, conformant 
un model d’explotació de poca rendibilitat econòmica i social, que deriva en un dè-
ficit anual d’uns 3,3 milions d’euros, i un retorn social irrellevant per als ciutadans 
de Lleida.

La inauguració parcial de la línia 9 del metro de Barcelona i la seva connexió 
amb l’aeroport del Prat, que es va produir amb 10 anys de retard i una enorme i la-
mentable desviació pressupostària de 4.000 milions d’euros, dóna resposta a la con-
nexió ferroviària de Barcelona amb el seu aeroport. L’aprofitament i la magnitud 
d’aquests recursos, de tots els catalans, hauria de ser extensiu a fórmules que generin 
una tornada social també per als habitants de Lleida.

La línia d’alta velocitat des de Lleida a Barcelona passa, abans d’arribar a l’esta-
ció de Barcelona-Sants, per l’estació del Prat de Llobregat, sent factible, sense una 
gran inversió, l’establiment de la parada d’algun comboi en aquesta estació, perme-
tent la intermodalitat amb la línia 9 del metro i situant a Lleida a una hora d’un ae-
roport internacional.
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Els serveis AVE i Avant de Renfe que circulen de Lleida a Barcelona són de titu-
laritat del Ministeri de Foment. El grup parlamentari de Ciutadans al Congrés dels 
Diputats va presentar una Proposició no de Llei sobre mesures per millorar els ser-
veis ferroviaris de Rodalies i Mitja Distància a Catalunya, la qual que es va aprovar 
a la Comissió de Foment del Congrés el passat 30 de novembre. Aquest text instava 
el Govern d’Espanya a: 

«Avanzar hacia la integración de los servicios Avant, que conecta las cuatro ca-
pitales catalanas, con el resto de la red de transportes y en particular: 

»Incluir el servicio de Cercanias en el billete de Avant, tal y como se hace actu-
almente en el billete de AVE.

»Analizar la posibilidad de establecer parada de algunos de los servicios Avant 
en la estación del Prat de Llobregat de forma que pueda realizarse trasbordo con la 
nueva línea 9 de metro que conecta con el aeropuerto (ambas terminales).»

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Establir la gratuïtat de la línia 9 de metro des del Prat de Llobregat a l’aeroport 

de Barcelona per als viatgers del tren Avant procedents de Lleida.
2. Negociar amb el Govern d’Espanya com donar compliment, a la major breve-

tat, a totes les disposicions aprovades a la citada proposició no de llei.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Javier Rivas Escamilla, Marina Bravo Sobri-

no, Jorge Soler González, diputats, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la reobertura de la unitat de curta 
estada de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
250-00863/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 51349 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a l’obertura de la 
Unitat de Curta Estada a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2012 es tancava a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida la 

Unitat de Curta Estada. Aquesta unitat estava formada per 12 llits que contribuïen a 
descongestionar el servei d’Urgències, un servei que sovint està saturat per la manca 
de drenatge. Aquesta Unitat contribuïa a evitar ingressar alguns dels malalts en els 
que la previsió d’ingrés és, com el seu nom indica, de curta durada. Estem parlant 
d’un hospital que atén cada dia al voltant de 300 pacients i que és el centre de refe-
rència per tota Lleida i una part de l’Aragó i on el tancament de llits hospitalaris ha 
empitjorat la llista d’espera i ha facilitat la saturació del Servei d’Urgències.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
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1. Reobrir la Unitat de Curta Estada de l’Hospital Universitari Arnau de Vila-
nova de Lleida.

2. Dotar la Unitat de Curta Estada de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova 
de Lleida de personal per tal de donar resposta efectiva a les necessitats de l’àrea.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs 

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció als pacients 
semicrítics i crítics de Girona
250-00864/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 51350 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat, Jean Castel 

Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que establei-
xen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució per la millora de l’atenció a pacients semicrítics i crítics de Girona, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Conselleria de Salut ha anunciat la construcció a l’hospital Santa Caterina de 

Salt una nova unitat de cures intensives destinada a atendre pacients semicrítics de 
la regió sanitària de Girona. Millorar un hospital sempre és una gran notícia. Ben 
a prop d’aquest hospital està ubicat l’Hospital Trueta, un centre de referència per a 
tota Girona, que també té necessitats per atendre pacients crítics, de fet és el centre 
de referència a la zona, i on fa falta més espai, més llits i en definitiva, més recursos 
per atendre’ls.

Entenem que en qualsevol procés de reorientació estratègica del procés d’atenció 
als pacients crítics ha de tenir una visió de conjunt, on es tinguin en compte molts 
altres actors, com poden ser la disponibilitat dels serveis quirúrgics, neonatals, in-
tensivistes, etc. La capacitat d’hospitalització de pacients crítics al Trueta actual-
ment disposa de 18 llits per a una població de referència de 824.000 habitants i és 
insuficient.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar en tres mesos a la Comissió de Salut un pla d’avaluació funcional 

tècnic de les necessitats de llits de semicrítics i de crítics a Girona.
2. Millorar l’àrea d’hospitalització als pacients crítics de Girona.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, Jean Castel Sucarrat, 

diputats, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la protecció de la gent gran davant dels 
incendis a la llar
250-00865/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 51459 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

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

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la protecció de la gent 
gran davant dels incendis a la llar, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les darreres dades del Cos de Bombers de la Generalitat i del Cos de Bombers 

de Barcelona han posat de relleu la greu situació en la que es troben algunes perso-
nes grans que, per qüestions econòmiques, de salut i/o de manca de mobilitat perden 
la vida en el moment que es produeix un incendi a casa seva.

L’any 2016, a Catalunya van cremar 5.894 domicilis, el que suposa un incre-
ment d’un 5% respecte l’any anterior. De fet, des del 2014, el nombre d’incendis ha 
augmentat un 15,7%. Una tendència que també es dona a la ciutat de Barcelona, on 
l’any passat van cremar-se 1.398 llars, el que va provocar la mort de 20 persones el 
darrer any.

El 60% de les víctimes mortals són persones grans, en tant que són més vulne-
rables a la inhalació de fum. A més, una part important d’aquest col·lectiu viu en 
soledat i la seva capacitat de reaccionar, pel que té a veure amb la mobilitat, és més 
reduïda.

Segons els bombers de Barcelona i Catalunya, les causes habituals que provo-
quen els incendis són oblits a l’hora de cuinar, endolls en mal estat o en sobrecàrre-
ga, i la presència d’estufes amb flama.

Per tal de prevenir i reduir el número d’incendis i de morts entre la gent gran, 
facilitar la tasca dels cossos de Bombers i millorar la informació al col·lectiu de la 
Gent Gran, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Crear un fons públic específic per a la instal·lació de detectors de fum con-

nectats al servei d’emergències a les cases de les persones grans majors de 75 anys, 
prioritzant aquelles que viuen soles i/o pateixen algun tipus de malaltia mental i dis-
capacitat física superior al 33%.

2. Assegurar, en el període de 2 anys, que el 70% de les llars a Catalunya dis-
posen d’aquest servei, i que es donarà sense cap tipus de copagament per part de la 
persona beneficiària.

3. Realitzar un informe de cada llar on s’instal·lin els detectors, que reculli l’es-
tat de la instal·lació elèctrica, presència de líquids o materials inflamables, o d’altres 
elements que puguin posar en perill la seguretat de les persones, i que proposi me-
sures correctores.

4. Incrementar, mitjançant els mitjans de comunicació de la CCMA, les campa-
nyes específiques per al col·lectiu de Gent Gran a Catalunya, respecte a la prevenció 
d’incendis i a la manera d’actuar un cop s’hagi produït.
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5. Procedir a la instal·lació dels detectors, de les campanyes informatives i dels 
informes de riscos d’incendis dels habitatges, sempre amb coordinació i seguint les 
indicacions i suggeriments dels Cossos de Bombers de Catalunya.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC 

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2016, sobre el 
Consorci Sanitari de Terrassa, corresponent al 2011 i al 2012, en 
compliment de la Resolució 508/X
256-00024/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 51490 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 

Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’Informe de fisca-
lització núm. 28/2016, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu al Consorci Sanitari 
de Terrassa, Resolució 508/X del Parlament..

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 17 de febrer de 2017
Jaume Amat i Reyero, síndic major

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 183.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 24.02.2017 al 09.03.2017).
Finiment del termini: 10.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.02.2017.

http://www.parlament.cat/document/publicacions/196904.pdf
http://www.parlament.cat/document/publicacions/196904.pdf
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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 reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de 
novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda 
al suïcidi
270-00005/11

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 51026 / Coneixement: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Eva Gra-

nados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscubiela Conesa, 
portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Anna Gabriel i Sabaté, 
portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Consti-
tuent, comuniquen a la Mesa del Parlament que han advertit l’errada següent en la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despe-
nalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 270-00005/11), presentada en data 
18/01/2017 i amb número de registre 47814.

On hi diu (a l’Exposició de motius –antepenúltim paràgraf–): 
«[...] Una societat democràtica ha de vetllar per evitar que aquells que són vulne-

rables o estan afeblits, puguin ser manipulats i siguin utilitzats per atendre els inte-
ressos d’altres persones. I per això és necessari una Llei de disposició de la pròpia 
vida que garanteixi la lliure autonomia personal i alhora la protecció dels col·lectius 
més vulnerables. El desenvolupament d’aquesta Llei es pot inspirar en la Llei Ho-
landesa de 2001 i sobretot en el capítol 10 de l’esmentat Informe sobre l’eutanàsia i 
l’ajuda al suïcidi del CBC, i hauria de contenir almenys: 

Només un 2% dels pacients degudament atesos pel equips de PADES demanen 
anticipar la mort més enllà del que la llei permet avui. [...]»

Hi ha de dir: 
«[...] Una societat democràtica ha de vetllar per evitar que aquells que són vulne-

rables o estan afeblits, puguin ser manipulats i siguin utilitzats per atendre els inte-
ressos d’altres persones. I per això és necessari una Llei de disposició de la pròpia 
vida que garanteixi la lliure autonomia personal i alhora la protecció dels col·lectius 
més vulnerables. El desenvolupament d’aquesta Llei es pot inspirar en la Llei Ho-
landesa de 2001 i sobretot en el capítol 10 de l’esmentat Informe sobre l’eutanàsia i 
l’ajuda al suïcidi del CBC, i hauria de contenir almenys: 

– Definició clara dels conceptes.
– Condicions per portar a terme l’eutanàsia i el suïcidi mèdicament assistit
– Característiques que ha de complir el pacient.
– Requisits que ha de complir el personal sanitari en la presa de decisions i ac-

tuació.
– Composició, tasques i competències dels òrgans de supervisió i control.
Només un 2% dels pacients degudament atesos pel equips de PADES demanen 

anticipar la mort més enllà del que la llei permet avui. [...]»

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Marta Rovira i Vergés, GP JS; Eva Granados Galiano, GP SOC; Joan Coscubi-

ela Conesa, GP CSP; Anna Gabriel i Sabaté, GP CUP-CC; portaveus
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PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC (reg. 51472).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 24.02.2017 al 28.02.2017).
Finiment del termini: 01.03.2017; 12:00 h.

3.30. Altres tramitacions

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2016, sobre el 
Consell Comarcal del Barcelonès
258-00015/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A DEBATRE EL PROCEDIMENT

Sol·licitud: GP PPC (reg. 51473).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.03.2017 al 06.03.2017).
Finiment del termini: 07.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.02.2017.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Creació de l’Òrgan de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública
395-00021/11  

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de febrer de 2017, ha acordat 
crear l’Òrgan de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública a què es refereix 
l’article 215.1 del Reglament, el qual quedarà integrat pel lletrat director d’Estudis 
Parlamentaris, la lletrada directora de Gestió Parlamentària i un arxiver/a. 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 85/XI, sobre el servei de 
pediatria als centres d’atenció primària de Rubí
290-00073/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 51085 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 85/XI, sobre el 
servei de pediatria als centres d’atenció primària de Rubí (tram. 290-00073/11), us 
informo del següent:

Pel que fa a l’apartat a, el 24 de novembre de 2016 es va publicar l’informe re-
latiu al seu compliment en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 
número 268.

Quant a l’apartat b, des del Departament de Salut i el Servei Català de la Salut (Cat-
Salut) s’està treballant en l’elaboració del Pla Estratègic del Vallès Occidental, que, en el 
marc del Pla de Salut de Catalunya 2016-2020, té com a objectiu millorar l’atenció sani-
tària a la població del Vallès Occidental. Aquest pla estratègic sanitari del Vallès Occi-
dental és l’instrument de planificació operativa; l’eina territorial de diagnòstic, identifi-
cació de prioritats i escenaris de reordenació dels serveis sanitaris al territori.

En aquest sentit, s’està realitzant un diagnòstic i abordatge global de les necessi-
tats de tot el territori, incloent la perspectiva poblacional, d’atenció primària, aten-
ció especialitzada, salut mental i atenció sociosanitària. En el marc d’aquest Pla 
estratègic s’està estudiant la necessitat d’atenció hospitalària d’aguts de la població 
del Vallès Occidental, incloses les poblacions a les que es fa referència la Resolució. 
A partir d’aquestes necessitats s’adequaran els recursos sanitaris, seguint les direc-
trius de la planificació sanitària. Un cop elaborat el Pla es farà públic i s’explicaran 
les principals actuacions. Es preveu que sigui durant el primer semestre de 2017.

Barcelona, 16 de gener de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Control del compliment de la Resolució 239/XI, sobre l’ampliació del 
CAP El Pla, de Sant Feliu de Llobregat
290-00224/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 51086 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 239/XI, sobre l’am-
pliació del CAP El Pla, de Sant Feliu de Llobregat (tram. 290-00224/11), us informo 
del següent:

A proposta conjunta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-
senda, i del conseller de Salut, el Govern en sessió de 26 de juliol de 2016, entre al-
tres, va acordar encarregar a Infraestructures.cat l’execució, per compte de CatSalut, 
diferents actuacions d’infraestructura sanitària, entre elles l’execució de les obres 
d’ampliació del Centre d’Atenció Primària (CAP) El Pla (diagnòstic per la imatge, 
centre de salut mental) a Sant Feliu de Llobregat.

Infraestructures.cat, mitjançant anunci del 6 de setembre de 2016, fa pública la 
licitació per l’execució de les obres del projecte d’ampliació del Centre d’Atenció 
Primària El Pla, de Sant Feliu de Llobregat. Desprès de l’obertura d’ofertes tècni-
ques, el passat 17 de novembre es va procedir a l’obertura de les ofertes econòmi-
ques per, finalment, el 24 de novembre adjudicar l’execució de les obres a l’empresa 
CRC Obras y Servicios, SL, que disposa de 18 mesos per executar les obres d’am-
pliació del CAP. Hores d’ara s’està a l’espera de l’atorgament de la llicència d’obres 
per al seu inici immediat.

Barcelona, 9 de gener de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 268/XI, relativa a l’Informe 
de fiscalització 11/2015, sobre l’Institut de Diagnòstic per la Imatge, 
corresponent al 2013
290-00245/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 51087 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 268/XI, relativa a 
l’Informe de fiscalització 11/2015, sobre l’Institut de Diagnòstic per la Imatge, cor-
responent al 2013 (tram. 290-00245/11), us informo del següent:

Seguint el mandat del Parlament, des del Departament de Salut s’ha vetllat per 
tal de donar compliment a les recomanacions realitzades per part de la Sindicatura 
de Comptes en relació al l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI). En aquest sen-
tit, s’ha treballat per tal que l’IDI adopti les mesures necessàries que assegurin el 
compliment de les recomanacions efectuades per la Sindicatura de Comptes.
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Així mateix, us adjunto l’informe elaborat pel IDI sobre l’estat de seguiment 
d’aquestes recomanacions.

Barcelona, 27 de gener de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Par-
lament.

Control del compliment de la Resolució 272/XI, sobre els ajuts del 
2014 a les zones de muntanya i desfavorides
290-00249/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 50985 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 272/XI, sobre els 
ajuts del 2014 a les zones de muntanya i desfavorides (tram. 290-00249/11), us in-
formo del següent:

El pagament de la convocatòria del Contracte Global d’Explotació del 2014 es 
va realitzar d’acord amb el que establien les bases reguladores de l’ajut i per tant, 
l’actuació del DARP es va ajustar en tot moment a la norma i el pagament es dóna 
ja per executat d’acord amb la normativa aplicable.

Les indemnitzacions compensatòries de muntanya amb el nou programa del 
PDR 2014-2020 estan incloses en l’ajut a zones amb limitacions naturals, tal com 
es defineix a l’ordre de la convocatòria (article 25 de l’Ordre AAM/165/2015, de 29 
de maig, per la qual es modifica l’Ordre AAM/82/2015, de 10 d’abril, per la qual 
s’aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d’explotació i 
es convoquen els corresponents a l’any 2015). Tenen el seu pressupost previst dins el 
programa (PDR 2014-2020) i en el seu pagament la normativa comunitària estableix 
aplicar un prorrateig entre el pressupost disponible i el pressupost sol·licitat.

Respecte a les sol·licituds de la convocatòria 2015, el DARP ha realitzat un gran 
esforç i ha realitzat el pagament del 100% de les sol·licituds que complien els re-
queriments de l’ajut a les zones amb limitacions naturals, sense la necessitat d’apli-
car cap prorrateig.

Barcelona, 2 de febrer de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Control del compliment de la Resolució 278/XI, sobre les espècies 
animals que han esdevingut plagues
290-00255/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 50986 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 278/XI, sobre les 
espècies animals que han esdevingut plagues (tram. 290-00255/11), us informo del 
següent:

Pel que fa al punt a, i en relació als recursos humans, des del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació s’estan realitzant les següents me-
sures:

– S’està tramitant la cobertura de les places vacants i pressupostades que actual-
ment hi ha a l’RLT, amb el nomenament de personal temporal, fet que des de l’any 
2011 no s’havia previst i que amb les restriccions en matèria de personal han fet 
disminuir la dotació d’efectius. Amb aquesta iniciativa es recuperaran efectius, fent 
augmentar la dotació de personal del Cos d’Agents Rurals.

– Està previst un increment pressupostari al 2017 de 15 llocs de treball de la ca-
tegoria de sotsinspector, iniciant així la tecnificació i desplegament del cos previst 
tant a la llei com al reglament, i enfortint l’estructura del cos.

– S’està culminant l’elaboració del Pla estratègic del Cos d’Agents Rurals que 
preveu el desplegament total del cos en un horitzó determinat i calendaritzat.

– Dins el marc d’aquest Pla Estratègic, es pretén impulsar la selecció dels mem-
bres del Grup Especial de Gestió Cinegètica i Captura d’Animals, creat per resolu-
ció de 23 de desembre de 2015, i que té les funcions següents:

• Execució de caceres, captures en viu d’espècies de fauna cinegètica, d’espècies 
exòtiques invasores, d’animals domèstics ensalvatgits i abandonats.

• Guia de caça en els permisos per acostament, i la inspecció i control de caceres 
en els espais cinegètics gestionats per l’administració de la Generalitat de Catalunya.

• Executar les actuacions necessàries per a la disminució dels danys i el perill 
de les persones i els seus béns, provocats per la fauna cinegètica, exòtica invasora o 
animals domèstics ensalvatgits quan així li encarreguin els responsables de la ges-
tió.

Pel que fa als recursos materials,
– Projecte d’adaptació de dos vehicles de la flota del Cos d’Agents Rurals per 

efectuar serveis de control de fauna amb totes les garanties de prevenció de riscos 
laborals.

– Gestió de l’adquisició de 4 rifles, 4 visors i 4 muntures durant l’exercici pres-
supostari 2016.

– Previsió dins l’exercici pressupostari 2017:
• Augment del pressupost destinat a municions.
• Renovació i adquisició d’armament específic.
• Adquisició de diferents tipus de gàbies, caixes trampa, paranys per senglars, 

llaços i pinces de captura de fauna.

Pel que fa al punt b, en el Pla de Govern de la XI Legislatura (abril 2016), el Go-
vern es va comprometre a impulsar dins de l’àmbit del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, el desenvolupament del Pla Interdepartamental de 
Danys de la Fauna Salvatge.
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En conseqüència, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca ha elaborat 
el Pla de prevenció dels danys i els riscos originats per les espècies cinegètiques. El 
Pla comprèn una sèrie de mesures estructurades en un pla de xoc per tal d’evitar els 
danys de la fauna al sector agrari i inclou la prevenció d’accidents de trànsit amb 
ungulats salvatges cinegètiques, articulat en tres eixos i 19 actuacions.

Dins d’aquestes actuacions, està previst el desplegament del Grup Especial de 
Gestió Cinegètica i Captura d’Animals (GECA) del Cos d’Agents Rurals.

L’any 2015, es va crear el Grup Especial de Gestió Cinegètica i Captura d’Ani-
mals (GECA) del Cos d’Agents Rurals, però encara cal desplegar aquesta especia-
litat. Aquesta està prevista en aplicació del Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals. 
L’actuació d’aquesta unitat especialitzada s’hauria de reservar per a les situacions 
següents, en funció del que acabi establint el Pla Estratègic del Cos:

– Actuacions de prevenció i control en terrenys cinegètics de gestió pública (re-
serves nacionals de caça i zones de caça controlada).

– Actuacions de prevenció i control en indrets amb la caça prohibida a espais 
naturals de protecció especial. Prohibició feta d’acord amb els seus instruments de 
declaració o els instruments de gestió.

– Actuacions extraordinàries concretes per raons d’urgència i seguretat de les 
persones.

– Actuacions en àrees privades o locals de caça, o en zones de seguretat, a re-
queriment dels seus titulars o dels seus promotors, sempre que concorrin circums-
tàncies que així ho aconsellin.

– Situacions d’emergència cinegètica declarada, en què els sistemes previstos 
amb participació dels caçadors, en primera instància, no puguin assolir els seus ob-
jectius i així s’acordi amb aquest sector.

Barcelona, 2 de febrer de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Control del compliment de la Resolució 296/XI, sobre la construcció 
de l’Escola Carme Guasch i Darné, de Figueres
290-00272/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 51503 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 296/XI, sobre la 
construcció de l’Escola Carme Guasch i Darné, de Figueres (tram. 290-00272/11), 
us informo del següent:

El conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament 
de Figueres per la construcció de l’Escola Carme Guasch de Figueres a l’edifici de 
l’antiga presó, està en fase de tramitació.

El Departament d’Ensenyament elabora la planificació de construccions escolars 
de la ciutat de Figueres tenint en compte les necessitats d’escolarització i la dispo-
nibilitat pressupostària.

Barcelona, 14 de febrer de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 297/XI, sobre la convocatòria 
de places docents
290-00273/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 51504 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 297/XI, sobre la 
convocatòria de places docents (tram. 290-00273/11), us informo del següent:

La convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública do-
cent establerta en la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol, està oberta.

L’11% del funcionaris docents de l’ensenyament secundari són catedràtics, per-
centatge significativament superior al percentatge establert en l’Acord de la Mesa 
sectorial subscrit el 31 d’octubre de 2007.

El subapartat 1.2 corresponent al barem de mèrits de l’annex 3 de la Resolució 
ENS/1814/2016 estableix la puntuació de l’exercici de funcions específiques del per-
sonal funcionari que participa per accedir a un cos superior.

Barcelona, 14 de febrer de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 299/XI, sobre la priorització 
de la construcció de centres escolars a Vila-rodona
290-00275/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 51505 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 299/XI, sobre 
la priorització de la construcció de centres escolars a Vila-rodona (tram. 290-
00275/11), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament té previst en la planificació de construccions es-
colars la construcció de l’edifici de l’Escola Bernardí Tolrà de Vila-rodona.

L’Ajuntament de Vila-rodona ha de posar a disposició de la Generalitat de Cata-
lunya el solar on s’ha de construir l’escola.

L’execució de les obres es durà a terme d’acord amb les necessitats d’escolaritza-
ció i la disponibilitat pressupostària.

Barcelona, 14 de febrer de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 300/XI, sobre els criteris 
aplicats en el procés de preinscripció escolar
290-00276/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 51506 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 300/XI, sobre els 
criteris aplicats en el procés de preinscripció escolar (tram. 290-00276/11), us infor-
mo del següent:

Les escoles d’educació infantil i primària que estan adscrites a un únic institut 
es consideraran com un centre únic en el procés d’admissió d’alumnat per al curs 
2017-2018. El Departament d’Ensenyament té previst incorporar aquest criteri en 
el projecte de Decret d’admissió d’alumnat en centres educatius amb ensenyaments 
sufragats amb fons públics.

Barcelona, 14 de febrer de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 302/XI, sobre el trasllat i 
l’ampliació de l’Escola Can Maiol, de Barcelona
290-00278/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 51507 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 302/XI, sobre el 
trasllat i l’ampliació de l’Escola Can Maiol, de Barcelona (tram. 290-00278/11), us 
informo del següent:

L’Ajuntament de Barcelona està tramitant el planejament urbanístic de la zona de 
Can Batlló, antic polígon industrial situat a prop del barri de Sants de Barcelona, on 
s’ha de construir l’Escola Maiol.

Barcelona, 14 de febrer de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament



BOPC 339
23 de febrer de 2017

4.50.01. Compliment de resolucions 55 

Control del compliment de la Resolució 303/XI, sobre el compliment 
de la Resolució 554/X, relativa a l’adequació del mobiliari de l’Escola 
Mediterrània de Barcelona
290-00279/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 51508 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 303/XI, sobre el 
compliment de la Resolució 554/X, relativa a l’adequació del mobiliari de l’Escola 
Mediterrània de Barcelona (tram. 290-00279/11), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament, a través del Consorci d’Educació de Barcelona, 
ha dotat a l’Escola Mediterrània del mobiliari necessari per al seu funcionament.

Barcelona, 14 de febrer de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 304/XI, sobre la construcció 
de l’Escola Mediterrània de Viladecans i la seva transformació en 
institut escola
290-00280/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 51509 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 304/XI, sobre la 
construcció de l’Escola Mediterrània de Viladecans i la seva transformació en insti-
tut escola (tram. 290-00280/11), us informo del següent:

El 4 de novembre de 2016 es van reunir el director general de Centres Públics, 
la directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament al Baix Llobregat, la directora 
adjunta, dues inspectores d’Educació, representants de l’Ajuntament de Viladecans 
i representants de la comunitat educativa de l’Escola Mediterrània de Viladecans, i 
es van exposar les necessitats d’escolarització i les dades demogràfiques que propor-
ciona l’Idescat del municipi de Viladecans.

El Departament d’Ensenyament elabora la planificació escolar d’acord amb les 
necessitats d’escolarització i la disponibilitat pressupostària.

Barcelona, 14 de febrer de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Proposta d’audiència en ponència d’Aitana Joana Mas Mas, directora 
general de Transparència i Participació de la Generalitat Valenciana, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, 
del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01140/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 50246).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Miquel Gallardo Esgleas, 
director general de Participació i Transparència del Govern de les 
Illes Balears, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01141/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 50246).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’Emilio Sánchez-Ulled, fiscal de la 
Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de 
novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01142/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 50246).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Joan Josep Queralt Jiménez, 
catedràtic de dret penal de la Universitat de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de 
novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01143/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 50246).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.
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Proposta d’audiència en ponència d’Ujala Joshi Jubert, professora de 
dret penal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01144/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 50246).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01145/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 50246).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Observatori Ciutadà Contra la Corrupció amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01146/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 50246 i 50971).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Proposta d’audiència en ponència de David Vidal i Caballé, exregidor 
de l’Ajuntament de Reus, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya
352-01147/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 50246 i 50971).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.
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Proposta d’audiència per escrit de Fernando Jiménez, director del 
Departament de Ciència Política de la Universitat de Múrcia, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 
de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01148/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 50495).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Carles Ramió, catedràtic 
de gestió pública de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de 
novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01149/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 50495).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Joan Mauri, professor del 
Departament de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, 
del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01150/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 50495).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Juli Ponce, catedràtic de 
dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de 
novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01151/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 50495).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.
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Proposta d’audiència en ponència d’Òscar Capdeferro, professor 
de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya
352-01152/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 50495).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’Agustí Cerrillo, catedràtic de 
dret administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de 
novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01153/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 50495).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Rafael Jiménez Asensio, 
catedràtic de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, 
del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01154/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 50495).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Joan Josep Queralt Jiménez, 
catedràtic de dret penal de la Universitat de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de 
novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01155/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 50495).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.
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Proposta d’audiència en ponència d’Emilio Sánchez-Ulled, fiscal de la 
Fiscalia Superior del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 
de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01156/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 50495).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Proposta d’audiència per escrit d’Aitana Mas i Mas, directora general 
de Transparència i Participació de la Generalitat Valenciana, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 
de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01157/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 50495).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Proposta d’audiència per escrit de Miquel Gallardo Esgleas, director 
general de Participació i Transparència del Govern balear, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 
de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01158/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 50495).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Proposta d’audiència en ponència de David Fernàndez i Ramos, 
exdiputat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01159/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 50495).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Josep Bargalló, ex-conseller 
en cap del Govern i exdiputat, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya
352-01160/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 51151).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Vallès, exconseller 
de Justícia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01161/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 51151).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió de José María Mena, ex-fiscal en 
cap de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 
de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01162/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 51151).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Xavier Sisternas, expert en 
prevenció de la corrupció i en anàlisi comparada de reformes 
institucionals per a fer-hi front, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya
352-01163/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 51151).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Carles Ramió, expert en gestió 
pública i exdirector de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, 
del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01164/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 51151).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Joan Mauri, ex-secretari 
general del Departament de Justícia, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya
352-01165/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 51151).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Miguel Ángel Gimeno, director 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya
352-01166/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 51289).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Manuel Villoria Mendieta, 
catedràtic de ciència política de la Universitat Rei Joan Carles, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 
de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01167/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 51289).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.
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Proposta d’audiència en ponència de Xavier Sisternas, expert en 
gestió pública, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01168/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 51289).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Proposta d’audiència en ponència de Juli Ponce, catedràtic de 
dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de 
novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01169/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 51289).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’Agustí Cerrillo, catedràtic de 
dret administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de 
novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01170/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 51289).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Proposta d’audiència en ponència d’Oscar Roca Safont, director 
de Prevenció de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de 
novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01171/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 51289).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.
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Proposta d’audiència en ponència de Joan Josep Queralt Jiménez, 
catedràtic de dret penal de la Universitat de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de 
novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01172/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 51289).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Helen Darbishire, representant 
d’Access Info Europe, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya
352-01173/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 51291).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Corredor, representant 
de Más Democracia, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya
352-01174/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 51291).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Juan Carlos Galindo, expert 
en prevenció de blanqueig de diner, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya
352-01175/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 51291).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Juan Carlos Galindo, expert 
en prevenció de blanqueig de diner i corrupció, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de 
novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01176/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 51291).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Rafael Rubio, professor de dret 
constitucional, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01177/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 51291).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Manuel Conthe, exdirector de la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01178/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 51291).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Elisa de la Nuez, advocada de 
l’Estat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01179/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 51291).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la fundació 
«Hay derecho», amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01180/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 51291).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Albert Sánchez Graells, professor 
de dret i expert en contractació pública i prevenció del frau, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 
de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01181/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 51291).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Rodrigo Tena, notari, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 
de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01182/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 51291).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió de David Velázquez Vioque, 
advocat expert en compliment normatiu, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01183/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 51291).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Miguel Trias Sagnier, catedràtic 
de dret mercantil d’Esade i expert en governança, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de 
novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01184/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 51291).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Farrando Miguel, 
catedràtic de dret mercantil de la Universitat Pompeu Fabra i expert 
en governança, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01185/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 51291).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Jaime Velázquez Vioque, expert 
en governança, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
352-01186/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 51291).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Sol·licitud de compareixença de Soraya Sáenz de Santamaría, 
vicepresidenta del Govern de l’Estat i ministra de la Presidència i 
per a les Administracions Territorials, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre les informacions i les gravacions 
aparegudes a la premsa de l’anomenada «Operació Catalunya»
356-00523/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 51224).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.
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Sol·licitud de compareixença de Jorge Moragas Sánchez, diputat 
al Congrés del Diputats i director del Gabinet de la Presidència del 
Govern de l’Estat, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre les informacions i les gravacions aparegudes a la 
premsa de l’anomenada «Operació Catalunya»
356-00524/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 51225).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Sol·licitud de compareixença de Josep Enric Millo i Rocher, delegat 
del Govern d’Espanya a Catalunya, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre les informacions i les gravacions 
aparegudes a la premsa de l’anomenada «Operació Catalunya»
356-00525/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 51226).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Sol·licitud de compareixença de José Manuel Villarejo Pérez, 
excomissari de policia, davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre les informacions i les gravacions aparegudes a 
la premsa de l’anomenada «Operació Catalunya»
356-00526/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 51227).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Sol·licitud de compareixença de Marcelino Martín Blas-Aranda, 
comissari de policia, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre les informacions i gravacions aparegudes a la premsa 
de l’anomenada «Operació Catalunya»
356-00527/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 51228).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.
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Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport davant 
la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el nou model 
de governança de l’esport català
356-00528/11

SOL·LICITUD

Presentació: David Bonvehí i Torras, del GP JS (reg. 51229).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

Sol·licitud de compareixença de Jaume Domingo i Planas, president 
de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre l’esport escolar
356-00529/11

SOL·LICITUD

Presentació: David Bonvehí i Torras, del GP JS (reg. 51230).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 20.02.2017.

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe sobre el Registre de Fitxers Estadístics corresponent al 2016
334-00057/11

PRESENTACIÓ: VICEPRESIDENT DEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 51125 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Oriol Junqueres i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisen-

da de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 15 del Decret 
143/2010, del 19 d’octubre, sobre el Registre de Fitxers Estadístics i les cessions de 
dades sotmeses a secret estadístic, us trameto, adjunt, l’Informe anual sobre el Re-
gistre de Fitxers Estadístics 2016, que conté el resum anual d’inscripcions practica-
des al Registre.

Barcelona, 13 de febrer de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Par-
lament.
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4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança 
del pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent a 
l’octubre del 2016
337-00024/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 50990 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a 

la televisió i a la ràdio durant el mes d’octubre de 2016, i l’acord pel qual s’aprova, 
perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 9 de febrer de 2017
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Par-
lament.
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	Proposta d’audiència per escrit d’Aitana Mas i Mas, directora general de Transparència i Participació de la Generalitat Valenciana, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Cataluny
	352-01157/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència per escrit de Miquel Gallardo Esgleas, director general de Participació i Transparència del Govern balear, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
	352-01158/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de David Fernàndez i Ramos, exdiputat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
	352-01159/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Josep Bargalló, ex-conseller en cap del Govern i exdiputat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
	352-01160/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Vallès, exconseller de Justícia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
	352-01161/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de José María Mena, ex-fiscal en cap de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalun
	352-01162/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Xavier Sisternas, expert en prevenció de la corrupció i en anàlisi comparada de reformes institucionals per a fer-hi front, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’
	352-01163/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Carles Ramió, expert en gestió pública i exdirector de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Ca
	352-01164/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Joan Mauri, ex-secretari general del Departament de Justícia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
	352-01165/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Miguel Ángel Gimeno, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
	352-01166/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Manuel Villoria Mendieta, catedràtic de ciència política de la Universitat Rei Joan Carles, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
	352-01167/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Xavier Sisternas, expert en gestió pública, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
	352-01168/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Juli Ponce, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
	352-01169/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Agustí Cerrillo, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
	352-01170/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Oscar Roca Safont, director de Prevenció de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
	352-01171/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Joan Josep Queralt Jiménez, catedràtic de dret penal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
	352-01172/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Helen Darbishire, representant d’Access Info Europe, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
	352-01173/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Corredor, representant de Más Democracia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
	352-01174/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Juan Carlos Galindo, expert en prevenció de blanqueig de diner, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
	352-01175/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Juan Carlos Galindo, expert en prevenció de blanqueig de diner i corrupció, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
	352-01176/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Rafael Rubio, professor de dret constitucional, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
	352-01177/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Manuel Conthe, exdirector de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
	352-01178/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Elisa de la Nuez, advocada de l’Estat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
	352-01179/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la fundació «Hay derecho», amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
	352-01180/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Albert Sánchez Graells, professor de dret i expert en contractació pública i prevenció del frau, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Cataluny
	352-01181/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Rodrigo Tena, notari, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
	352-01182/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de David Velázquez Vioque, advocat expert en compliment normatiu, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
	352-01183/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Miguel Trias Sagnier, catedràtic de dret mercantil d’Esade i expert en governança, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
	352-01184/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Farrando Miguel, catedràtic de dret mercantil de la Universitat Pompeu Fabra i expert en governança, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau
	352-01185/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Jaime Velázquez Vioque, expert en governança, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
	352-01186/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Govern de l’Estat i ministra de la Presidència i per a les Administracions Territorials, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les informacions i les g
	356-00523/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jorge Moragas Sánchez, diputat al Congrés del Diputats i director del Gabinet de la Presidència del Govern de l’Estat, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les informacions i les gravacions aparegu
	356-00524/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Enric Millo i Rocher, delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les informacions i les gravacions aparegudes a la premsa de l’anomenada «Operació Cataluny
	356-00525/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de José Manuel Villarejo Pérez, excomissari de policia, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les informacions i les gravacions aparegudes a la premsa de l’anomenada «Operació Catalunya»
	356-00526/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Marcelino Martín Blas-Aranda, comissari de policia, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les informacions i gravacions aparegudes a la premsa de l’anomenada «Operació Catalunya»
	356-00527/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el nou model de governança de l’esport català
	356-00528/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jaume Domingo i Planas, president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre l’esport escolar
	356-00529/11
	Sol·licitud
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