29 de juny de 2015

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

a) Proposar la constitució d’un grup de treball tècnic,
en el marc de la Comissió d’Igualtat i del Temps de
Treball del Consell de Relacions Laborals, en què participin associacions representatives del col·lectiu de
persones amb discapacitat, amb la finalitat d’estudiar i
proposar les mesures necessàries per a assegurar una
adequada atenció interdisciplinària a les persones amb
capacitat intel·lectual límit i la incorporació d’aquestes
persones al mercat de treball.
b) Presentar, abans que acabi l’any 2015, un paquet de
mesures d’acció positiva dirigides a promoure l’accés
a l’ocupació de les persones amb capacitat intel·lectual
límit, que tinguin reconeguda oficialment aquesta situació, encara que no assoleixin un grau de discapacitat del 33%, en compliment de la disposició addicional sisena de la Llei de l’Estat 26/2011, de l’1 d’agost,
d’adaptació normativa a la Convenció Internacional
sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2015
El secretari de la Comissió, Juli Fernández Iruela; el
president de la Comissió, Rafael Luna Vivas
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Resolució 1071/X del Parlament de Catalunya, per la qual es ratifica la designació de
l’adjunt general al Síndic de Greuges
Tram. 284-00029/10

Adopció
Comissió del Síndic de Greuges
Sessió 12, 22.06.2015, DSPC-C 755

Comissió del Síndic de Greuges
La Comissió del Síndic de Greuges, en la sessió tinguda el dia 22 de juny de 2015, conformement a l’article
22 de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic
de Greuges, havent considerat la proposta presentada
pel síndic de greuges, ha adoptat la següent
Resolució
El Parlament de Catalunya ratifica la designació, feta
pel síndic de greuges, de Jaume Saura Estapà com a
adjunt general al Síndic de Greuges.
Palau del Parlament, 22 de juny de 2015
El secretari de la Comissió, Joan Maria Sardà i Padrell;
el president de la Comissió, Roger Torrent i Ramió

Resolució 1061/X del Parlament de Catalunya, sobre el tancament de l’empresa Fábrica Ibérica de Altavoces (Faibal), de Vacarisses
Tram. 250-01608/10

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió 41, 10.06.2015, DSPC-C 740

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda el 10 de juny de 2015, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre el tancament de l’empresa
Fábrica Ibérica de Altavoces (Faibal), de Vacarisses
(tram. 250-01608/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida
i Alternativa.
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament,
ha adoptat la següent
Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir el seguiment i la mediació oportuna i establir els
mecanismes que consideri necessaris per a evitar el
tancament de l’empresa Fábrica Ibérica de Altavoces
(Faibal) de Vacarisses (Vallès Occidental).
Palau del Parlament, 10 de juny de 2015
El secretari de la Comissió, Juli Fernández Iruela; el
president de la Comissió, Rafael Luna Vivas

Resolució 1072/X del Parlament de Catalunya, per la qual es ratifica la designació d’Olga Casado Moreno com a membre de l’Equip
de Treball del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes
Cruels, Inhumans o Degradants
Tram. 284-00030/10

Adopció
Comissió del Síndic de Greuges
Sessió 12, 22.06.2015, DSPC-C 755

Comissió del Síndic de Greuges
La Comissió del Síndic de Greuges, en la sessió tinguda el dia 22 de juny de 2015, conformement a l’article
76.4 de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic
de Greuges, havent considerat la proposta presentada
pel síndic de greuges, ha adoptat la següent
Resolució
El Parlament de Catalunya ratifica la designació, feta
pel síndic de greuges, d’Olga Casado Moreno com a
membre de l’Equip de Treball del Síndic de Greuges
per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants.
Palau del Parlament, 22 de juny de 2015
El secretari de la Comissió, Joan Maria Sardà i Padrell;
el president de la Comissió, Roger Torrent i Ramió
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