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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 208/XI del Parlament de Catalunya, sobre la llei electoral 
de Catalunya
250-00457/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 183)

Al BOPC 183, pàgina 9.

On hi diu: 
«c) Un sistema de repartiment d’escons més proporcional, segons el principi 

“una persona, un vot”, de manera que tots els vots tinguin un pes similar, indepen-
dentment de la circumscripció, sens perjudici del que disposa l’article 56.2 de l’Es-
tatut quant a la representació adequada de totes les zones del territori de Catalunya.»

Hi ha de dir: 
«c) Un sistema de repartiment d’escons més proporcional, segons el principi 

“una persona, un vot”, de manera que tots els vots tinguin un pes similar, indepen
dentment de la circumscripció territorial.»

Resolució 262/XI del Parlament de Catalunya, sobre la segona 
activitat de mossos d’esquadra, policies locals i bombers
250-00453/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 10, 20.07.2016, DSPC-C 186

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 20 de juliol de 2016, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la segona activitat de mossos d’esquadra, 
policies locals i bombers (tram. 250-00453/11), presentada per Matías Alonso Ruiz, 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamenta-
ri Socialista, Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot, Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
i Mireia Vehí i Cantenys, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Crida Constituent.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir que, mentre es tramita la 

llei de segona activitat de mossos d’esquadra, policies locals i bombers, cap funcio-
nari d’aquests cossos no pugui ésser discriminat per raó de diversitat funcional, i 
que els és d’aplicació directa l’article 1 de la Convenció de les Nacions Unides sobre 
els drets de les persones amb discapacitat.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Raúl Moreno Montaña; el president de 

la Comissió, Matías Alonso Ruiz


