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Proposta de resolució sobre la presentació d’un informe relatiu a la incorporació als lli-
bres de text d’un glossari de termes bàsics en castellà, anglès i francès
250-00013/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
amb relació a l’educació bilingüe en els grups de dos alumnes de l’Escola Pia Santa 
Anna, de Mataró
250-00014/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre el projecte de centre de dia i residència per a gent gran 
del parc Central de Sabadell
250-00015/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre la segregació de Bellaterra de Cerdanyola del Vallès
250-00016/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’atenció primària al barri de 
Can Llong, de Sabadell
250-00017/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola Ernest Lluch, a 
l’Hospitalet de Llobregat
250-00018/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre el pagament dels honoraris del conciliadors i mediadors 
del Tribunal Laboral de Catalunya
250-00019/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball sobre la crisi en el sector 
de l’automoció
250-00020/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre la construcció i posada en funcionament de centre de dia 
i residència per a gent gran del parc Central de Sabadell
250-00022/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre el pagament del deute pendent a les farmàcies
250-00023/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre l’elaboració i presentació d’informes relatius a la rebaixa de 
la nota del deute feta per l’agència Fitch, al deute amb els municipis i als immobles venuts
250-00024/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre la recuperació de la titularitat pública d’Aigües Ter Llobregat
250-00025/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre la recuperació de la titularitat pública d’Aigües Ter Llobregat
250-00026/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre el desplegament reglamentari de diversos aspectes de la 
Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i la pobresa energètica
250-00027/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre el garantiment de les beques de menjador
250-00028/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre el finançament del servei públic de llars d’infants municipals
250-00029/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre la planificació dels ensenyaments artístics
250-00030/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11
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Proposta de resolució sobre el manteniment de la situació laboral del personal de for-
mació professional per a l’ocupació adscrit al Departament de Justícia
250-00031/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre el manteniment de la situació laboral del personal de for-
mació professional per a l’ocupació adscrit al Departament de Justícia
250-00032/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la proposta de prolongar la vida útil de les centrals nuclears
250-00033/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la proposta de prolongar la vida útil de les centrals nuclears
250-00034/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre el pagament als proveïdors del sistema públic de salut
250-00035/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi valoratiu del compliment de la Llei 
de serveis socials pel que fa al suport i el seguiment dels professionals de serveis socials
250-00036/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi valoratiu del compliment de la Llei 
de serveis socials pel que fa al suport i el seguiment dels professionals de serveis socials
250-00037/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el conflicte entre Israel i Palestina
250-00038/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’eradicació de la violència masclista
250-00039/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups de treball

Proposta de resolució de creació de comissions parlamentàries
252-00001/11
Proposta al Ple: Mesa del Parlament i Junta de Portaveus 13

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat dels diputats
234-00001/11, 234-00002/11, 234-00003/11, 234-00004/11, 234-00005/11, 234-00006/11, 
234-00007/11, 234-00008/11, 234-00009/11, 234-00010/11, 234-00011/11, 234-00012/11, 
234-00013/11, 234-00014/11, 234-00015/11, 234-00016/11, 234-00017/11, 234-00018/11, 
234-00019/11, 234-00020/11, 234-00021/11, 234-00022/11, 234-00023/11, 234-00024/11, 
234-00025/11, 234-00026/11, 234-00027/11, 234-00028/11, 234-00029/11, 234-00030/11, 
234-00031/11, 234-00032/11, 234-00033/11, 234-00034/11, 234-00035/11, 234-00036/11, 
234-00038/11, 234-00039/11, 234-00040/11, 234-00041/11, 234-00042/11, 234-00043/11, 
234-00044/11, 234-00045/11, 234-00046/11, 234-00047/11, 234-00048/11, 234-00049/11, 
234-00050/11, 234-00051/11, 234-00052/11, 234-00053/11, 234-00054/11, 234-00055/11, 
234-00056/11, 234-00057/11, 234-00058/11, 234-00059/11, 234-00060/11, 234-00061/11, 
234-00062/11, 234-00063/11, 234-00064/11, 234-00065/11, 234-00066/11, 234-00067/11, 
234-00068/11, 234-00069/11, 234-00070/11, 234-00071/11, 234-00072/11, 234-00073/11, 
234-00074/11, 234-00075/11, 234-00076/11, 234-00077/11, 234-00078/11, 234-00079/11, 
234-00080/11, 234-00081/11, 234-00082/11, 234-00083/11, 234-00084/11, 234-00085/11, 
234-00086/11, 234-00087/11, 234-00088/11, 234-00089/11, 234-00091/11, 234-00092/11, 
234-00093/11, 234-00094/11, 234-00095/11, 234-00096/11, 234-00097/11, 234-00098/11, 
234-00099/11, 234-00100/11, 234-00101/11, 234-00102/11, 234-00103/11, 234-00104/11, 234-
00105/11, 234-00107/11, 234-00108/11, 234-00109/11, 234-00110/11, 234-00111/11, 234-00112/11, 
234-00113/11, 234-00114/11, 234-00115/11, 234-00117/11, 234-00118/11, 234-00122/11, 234-
00123/11, 234-00124/11, 234-00125/11, 234-00126/11, 234-00127/11, 234-00128/11, 234-00129/11, 
234-00130/11, 234-00131/11, 234-00132/11, 234-00134/11, 234-00135/11, 234-00136/11, 234-
00137/11, 234-00138/11, 234-00139/11, 234-00140/11, 234-00141/11
Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats 18
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4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/11
Accés al ple exercici de la condició de parlamentari 19
Accés al ple exercici de la condició de parlamentària 19
Accés al ple exercici de la condició de parlamentari 20
Accés al ple exercici de la condició de parlamentària 20

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Ciutadans
399-00001/11
Adscripció de diputats 20

Composició del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
399-00004/11
Adscripció de diputats 21

4.95. Altres informacions

Credencial del diputat Martín Eusebio Barra López
Presentació 21

Credencial de la diputada Mireia Vehí i Cantenys
Presentació 22
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre normes comuns en 
l’àmbit de l’aviació civil i pel qual es crea una agència de seguretat aèria 
de la Unió Europea i es deroga el Reglament (CE) 216/2008
295-00016/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

D’acord amb l’article 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la diversitat social i política de Catalunya
250-00003/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 2578).
Pròrroga: 13 dies hàbils (del 19.01.2016 al 04.02.2016), última.
Finiment del termini: 05.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball per a afrontar 
la crisi del grup Volkswagen
250-00004/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 2578).
Pròrroga: 13 dies hàbils (del 19.01.2016 al 04.02.2016), última.
Finiment del termini: 05.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació de l’Institut Montserrat 
Colomer, de Sant Esteve Sesrovires
250-00005/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 2578).
Pròrroga: 13 dies hàbils (del 19.01.2016 al 04.02.2016), última.
Finiment del termini: 05.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els pagaments pendents a les residències de 
gent gran, als centres del tercer sector social, a les farmàcies i als centres 
sanitaris concertats
250-00007/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 2578).
Pròrroga: 13 dies hàbils (del 19.01.2016 al 04.02.2016), última.
Finiment del termini: 05.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els trams autonòmics de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques i sobre els impostos de successions i de 
donacions
250-00008/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 2578).
Pròrroga: 13 dies hàbils (del 19.01.2016 al 04.02.2016), última.
Finiment del termini: 05.02.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el garantiment de l’estabilitat política i el 
respecte a l’estat de dret
250-00009/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 2578).
Pròrroga: 13 dies hàbils (del 19.01.2016 al 04.02.2016), última.
Finiment del termini: 05.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el desplegament reglamentari de la Llei 
24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica
250-00010/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 2578).
Pròrroga: 13 dies hàbils (del 19.01.2016 al 04.02.2016), última.
Finiment del termini: 05.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el reflex de la pluralitat de la societat catalana 
a Diplocat
250-00011/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 2578).
Pròrroga: 13 dies hàbils (del 19.01.2016 al 04.02.2016), última.
Finiment del termini: 05.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució de condemna del tractament que el documental 
«L’endemà», emès el 17 de desembre de 2014 per TV3, fa de la violència 
masclista
250-00012/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 2578).
Pròrroga: 13 dies hàbils (del 19.01.2016 al 04.02.2016), última.
Finiment del termini: 05.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la presentació d’un informe relatiu a la 
incorporació als llibres de text d’un glossari de termes bàsics en castellà, 
anglès i francès
250-00013/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 2578).
Pròrroga: 13 dies hàbils (del 19.01.2016 al 04.02.2016), última.
Finiment del termini: 05.02.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la sentència del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya amb relació a l’educació bilingüe en els grups de dos 
alumnes de l’Escola Pia Santa Anna, de Mataró
250-00014/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 2578).
Pròrroga: 13 dies hàbils (del 19.01.2016 al 04.02.2016), última.
Finiment del termini: 05.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el projecte de centre de dia i residència per a 
gent gran del parc Central de Sabadell
250-00015/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 2578).
Pròrroga: 13 dies hàbils (del 19.01.2016 al 04.02.2016), última.
Finiment del termini: 05.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la segregació de Bellaterra de Cerdanyola del 
Vallès
250-00016/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 2578).
Pròrroga: 13 dies hàbils (del 19.01.2016 al 04.02.2016), última.
Finiment del termini: 05.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’atenció primària 
al barri de Can Llong, de Sabadell
250-00017/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 2578).
Pròrroga: 13 dies hàbils (del 19.01.2016 al 04.02.2016), última.
Finiment del termini: 05.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola 
Ernest Lluch, a l’Hospitalet de Llobregat
250-00018/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 2578).
Pròrroga: 13 dies hàbils (del 19.01.2016 al 04.02.2016), última.
Finiment del termini: 05.02.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el pagament dels honoraris del conciliadors i 
mediadors del Tribunal Laboral de Catalunya
250-00019/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 2578).
Pròrroga: 13 dies hàbils (del 19.01.2016 al 04.02.2016), última.
Finiment del termini: 05.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball sobre la crisi 
en el sector de l’automoció
250-00020/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 2578).
Pròrroga: 13 dies hàbils (del 19.01.2016 al 04.02.2016), última.
Finiment del termini: 05.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció i posada en funcionament de 
centre de dia i residència per a gent gran del parc Central de Sabadell
250-00022/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 2578).
Pròrroga: 13 dies hàbils (del 19.01.2016 al 04.02.2016), última.
Finiment del termini: 05.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament del deute pendent a les 
farmàcies
250-00023/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 2578).
Pròrroga: 13 dies hàbils (del 19.01.2016 al 04.02.2016), última.
Finiment del termini: 05.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració i presentació d’informes relatius 
a la rebaixa de la nota del deute feta per l’agència Fitch, al deute amb els 
municipis i als immobles venuts
250-00024/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 2578).
Pròrroga: 13 dies hàbils (del 19.01.2016 al 04.02.2016), última.
Finiment del termini: 05.02.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la recuperació de la titularitat pública d’Aigües 
Ter Llobregat
250-00025/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 2578).
Pròrroga: 13 dies hàbils (del 19.01.2016 al 04.02.2016), última.
Finiment del termini: 05.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la recuperació de la titularitat pública d’Aigües 
Ter Llobregat
250-00026/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 2578).
Pròrroga: 13 dies hàbils (del 19.01.2016 al 04.02.2016), última.
Finiment del termini: 05.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el desplegament reglamentari de diversos 
aspectes de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
250-00027/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 2578).
Pròrroga: 13 dies hàbils (del 19.01.2016 al 04.02.2016), última.
Finiment del termini: 05.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de les beques de menjador
250-00028/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 2578).
Pròrroga: 13 dies hàbils (del 19.01.2016 al 04.02.2016), última.
Finiment del termini: 05.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el finançament del servei públic de llars 
d’infants municipals
250-00029/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 2578).
Pròrroga: 13 dies hàbils (del 19.01.2016 al 04.02.2016), última.
Finiment del termini: 05.02.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la planificació dels ensenyaments artístics
250-00030/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 2578).
Pròrroga: 13 dies hàbils (del 19.01.2016 al 04.02.2016), última.
Finiment del termini: 05.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de la situació laboral del 
personal de formació professional per a l’ocupació adscrit al Departament 
de Justícia
250-00031/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 2578).
Pròrroga: 13 dies hàbils (del 19.01.2016 al 04.02.2016), última.
Finiment del termini: 05.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de la situació laboral del 
personal de formació professional per a l’ocupació adscrit al Departament 
de Justícia
250-00032/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 2578).
Pròrroga: 13 dies hàbils (del 19.01.2016 al 04.02.2016), última.
Finiment del termini: 05.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la proposta de prolongar la vida útil de les 
centrals nuclears
250-00033/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 2578).
Pròrroga: 13 dies hàbils (del 19.01.2016 al 04.02.2016), última.
Finiment del termini: 05.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la proposta de prolongar la vida útil de les 
centrals nuclears
250-00034/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 2578).
Pròrroga: 13 dies hàbils (del 19.01.2016 al 04.02.2016), última.
Finiment del termini: 05.02.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el pagament als proveïdors del sistema públic 
de salut
250-00035/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 2578).
Pròrroga: 13 dies hàbils (del 19.01.2016 al 04.02.2016), última.
Finiment del termini: 05.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi valoratiu del 
compliment de la Llei de serveis socials pel que fa al suport i el seguiment 
dels professionals de serveis socials
250-00036/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 2578).
Pròrroga: 13 dies hàbils (del 19.01.2016 al 04.02.2016), última.
Finiment del termini: 05.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi valoratiu del 
compliment de la Llei de serveis socials pel que fa al suport i el seguiment 
dels professionals de serveis socials
250-00037/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 2578).
Pròrroga: 13 dies hàbils (del 19.01.2016 al 04.02.2016), última.
Finiment del termini: 05.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el conflicte entre Israel i Palestina
250-00038/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 2578).
Pròrroga: 13 dies hàbils (del 19.01.2016 al 04.02.2016), última.
Finiment del termini: 05.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’eradicació de la violència masclista
250-00039/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 2578).
Pròrroga: 13 dies hàbils (del 19.01.2016 al 04.02.2016), última.
Finiment del termini: 05.02.2016; 09:30 h.
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3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació de comissions parlamentàries
252-00001/11

PROPOSTA AL PLE: MESA DEL PARLAMENT I JUNTA DE PORTAVEUS

Reg. 3198, 3199

Acord: Exempció del termini de l’article 82 del Reglament. 
Mesa del Parlament, 19.01.2016

Reg. 3198

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignants en la seva condició de presidents i portaveus dels grups 

parlamentaris, d’acord amb el que estableix el Reglament del Parlament, i havent parlat 
amb els diferents grups parlamentaris per assolir el consens en la creació de les comis
sions i d’acord amb allò acordat en la Junta de Portaveus del passat dia 15 de gener de 
2016, presenten la següent proposta: 

Comissions legislatives (articles 47 i 59.1 RPC)

Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (CGAPH)
Àmbits
Administracions públiques i sector públic. Administració electrònica i formació del 

personal
Cooperació amb l’Administració local
Processos electorals
Afers religiosos
Habitatge i promoció i gestió del patrimoni públic d’habitatge. Edificació
Polítiques de rehabilitació d’habitatges en barris i nuclis històrics
I qualsevol altra competència del Departament de Governació, Administracions Pú

bliques i Habitatge que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

Comissió d’Afers Institucionals (CAI)
Àmbits
Atenció ciutadana, informació i difusió de l’activitat, recursos, serveis i programes 

de l’Administració i sistemes d’informació i gestió corporativa de la Generalitat
Esports
Desplegament de l’autogovern
Polítiques de dones
Mitjans de comunicació, telecomunicacions i societat de la informació
I qualsevol altra competència del Departament de Presidència que no estigui atribuï

da a cap altra comissió.

Comissió d’Economia i Hisenda (CEH)
Àmbits
Política econòmica
Entitats de crèdit
Mercat de valors
Deute públic i tutela financera dels ens locals
Promoció i defensa de la competència
Sector assegurador
Finances públiques, pressupostos i eficiència de la despesa
Fiscalització, control financer i retiment dels comptes públics
Gestió de les despeses de personal
Patrimoni de la Generalitat
Gestió dels tributs
Joc i apostes
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Licitació de les infraestructures de Catalunya
Direcció de les delegacions territorials del Govern
I qualsevol altra competència del Departament d’Economia i Hisenda que no estigui 

atribuïda a cap altra comissió.

Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència (CAECRIT)
Àmbits
Coordinació de l’acció exterior
Relacions exteriors i actuació de la Generalitat davant les institucions de la UE
Cooperació al desenvolupament
Relacions institucionals 
Polítiques de transparència i govern obert
Contractació pública
Memòria democràtica
I qualsevol altra competència del Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institu

cionals i Transparència que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

Comissió d’Ensenyament (CE)
Àmbits
Política educativa no universitària
Ordenació curricular i innovació del sistema educatiu
Avaluació del rendiment escolar i establiment de mesures correctores
Direcció i avaluació dels centres públics i del seu professorat i personal
Supervisió i relació amb els centres privats concertats
Planificació de l’oferta educativa
Formació i qualificació professionals
I qualsevol altra competència del Departament d’Ensenyament que no estigui atri

buïda a cap altra comissió.

Comissió de Salut (CS)
Àmbits
Política sanitària
Servei Català de la Salut
Institut Català de la Salut
Equipaments sociosanitaris
I qualsevol altra competència del Departament de Salut que no estigui atribuïda a 

cap altra Comissió.

Comissió d’Interior (CI)
Àmbits
Seguretat ciutadana
Trànsit 
Emergències i protecció civil
Prevenció, extinció d’incendis i salvament
Espectacles públics i activitats recreatives
I qualsevol altra competència del Departament d’Interior que no estigui atribuïda a 

cap altra comissió.

Comissió de Territori (CT)
Àmbits
Política i planificació territorial i urbanisme
Polítiques de sòl
Obres públiques i infraestructures
Transports. Carreteres, ferrocarrils, ports i aeroports
I qualsevol altra competència del Departament de Territori i Sostenibilitat que no 

estigui atribuïda a cap altra comissió.

Comissió de Cultura (CC)
Àmbits
Promoció, cooperació i difusió cultural
Patrimoni cultural, arxius i museus
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Indústries culturals
Cultura tradicional i popular 
Equipaments culturals
Promoció i foment de la llengua catalana
I qualsevol altra competència del Departament de Cultura que no estigui atribuïda a 

cap altra comissió.

Comissió de Justícia (CJ)
Àmbits
Administració de justícia
Serveis penitenciaris, rehabilitació i justícia juvenil
Dret civil català
Associacions, fundacions, col·legis professionals i acadèmies
Notaris i registradors
Mitjans alternatius de resolució de conflictes
I qualsevol altra competència del Departament de Justícia que no estigui atribuïda a 

cap altra comissió.

Comissió de Treball (CT)
Àmbits
Relacions laborals i inspecció de treball
Polítiques d’ocupació i intermediació laboral
Qualificació professional 
Economia social, tercer sector, cooperatives i autoempresa
I qualsevol altra competència en matèria de treball del Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

Comissió d’Afers Socials i Famílies (CASF)
Àmbits
Serveis, prestacions i protecció socials
Gent gran
Immigració
Famílies
Joventut, atenció a la infància i a l’adolescència 
LGBTI
Acolliment i adopcions
Persones amb disminució i dependències
Equipaments assistencials
Inclusió social
Acció comunitària
Xarxa d’equipaments cívics i socials
Sensibilització cívica i social. Suport a entitats i voluntariat
I qualsevol altra competència en matèria d’afers socials i famílies del Departament 

de Treball, Afers Socials i Famílies que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

Comissió d’Empresa i Coneixement (CEC)
Àmbits
Comerç interior i artesania
Consum
Turisme
Indústria
Seguretat industrial
Innovació
Energia i mines
Internacionalització de l’empresa catalana
Emprenedoria
Universitats. Qualitat del sistema universitari
Beques no competència del Departament d’Ensenyament
Foment de la recerca
I qualsevol altra competència del Departament d’Empresa i Coneixement que no es

tigui atribuïda a cap altra comissió.
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Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (CARPA)
Àmbits
Polítiques d’agricultura
Polítiques de ramaderia
Polítiques de pesca
Activitats cinegètiques i la pesca fluvial
Desenvolupament del món rural
Indústria agroalimentària i polítiques d’alimentació
Gestió del medi natural, i protecció i prevenció integrals del medi ambient
Boscos
I qualsevol altra competència del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat (CMAS)
Àmbits
Planificació i qualitat ambiental i canvi climàtic
Aigua
Residus
Serveis meteorològics
Energies renovables
Medi natural i biodiversitat

Comissions específiques (articles 47 i 62.1 RPC)

Comissions de seguiment (article 64 RPC)

Comissió d’Igualtat de les Persones (CIP)
Àmbits
Planificació i estudi de les polítiques d’igualtat
Polítiques de dones 
LGBTI

Comissió de Polítiques de Joventut (CPJ)
Àmbits
Planificació i estudi de les polítiques de joventut

Comissió de la Infància (CDI)
Àmbits
Planificació i estudi de les polítiques sobre la infància

Comissió de Seguretat Viària (CSV)
Àmbits
Seguretat viària 

Comissions d’Estudi (article 65 RPC)

Comissió Específica per a l’Estudi de Mesures de Lluita contra la Corrupció 
per a la Regeneració Democràtica

Exposició de motius
Atesa la gran quantitat d’episodis de corrupció apareguts en els darrers temps a di

ferents administracions, i atès que la corrupció i el frau són la segona preocupació dels 
catalans segons els últims baròmetres del CIS, es fa palesa la necessitat de crear una co
missió parlamentària d’estudi que proposi mesures concretes de diversa indole que faci
litin la lluita contra la corrupció per a la regeneració democràtica.

Normes d’organització i funcionament
Tipus de comissió
Es proposa la creació d’una comissió específica per a l’estudi de mesures de lluita 

contra la corrupció per a la regeneració democràtica, d’acord amb el que estableix l’arti
cle 62 del Reglament del Parlament.
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Composició
La comissió ha d’ésser integrada per dos membres de cada grup parlamentari. La 

seva regulació es preveu d’acord amb les disposicions del Reglament del Parlament per 
a aquest tipus d’òrgan.

D’altra banda, també es preveu la possibilitat que hi assisteixin tècnics, especialistes 
i membres d’entitats.

Objecte
L’estudi de mesures de lluita contra la corrupció per a la regeneració democràtica, 

en els àmbits següents: 
– Eines per evitar la corrupció a l’administració pública, a les empreses privades i 

les entitats en la seva relació amb l’administració pública, en general, i amb la contrac
tació pública i les subvencions, en particular

– El finançament dels partits polítics i de les fundacions que hi estan vinculades
– Mecanismes de regeneració democràtica
– Pràctiques de bon govern i transparència
– Anàlisi de dret comparat
– Desenvolupament del Pacte social contra la corrupció
– Seguiment de les mesures aprovades al Parlament de Catalunya en anteriors legis

latures en matèria de regeneració democràtica i lluita contra la corrupció i, en especial, 
de les conclusions de la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política (X Legislatura)

Termini per a la realització dels treballs de la comissió
La comissió específica per a l’estudi de mesures de lluita contra la corrupció per a 

la regeneració democràtica tindrà la vigència corresponent a la de la legislatura en curs.
La comissió podrà redactar un informe final que, si escau, serà aprovat, d’acord amb 

les previsions del Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS. Carlos Carrizo
sa Torres, portavoz GP C’s. Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC. Mireia Boya 
e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUPCC. Joan Coscubiela 
Conesa, portaveu GP CSP. Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Reg. 3199

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats, en la seva condició de Presidents i Portaveus dels Grups 

Parlamentaris, presenten com annex al document de proposta acord de la Junta de Por
taveus de creació de Comissions, la proposta de creació d’una comissió específica per a 
Procés Constituent amb el caràcter de Comissió d’Estudi.

Proposta de creació d’una comissió d’estudi del procés constituent

Comissió del Procés Constituent
Àmbits
Caràcters i principis marc d’un procés constituent a Catalunya.
Identificació de les reformes de canvi social, polític i nacional que han de configurar 

un Procés Constituent a Catalunya.
Anàlisi de les diverses modalitats d’estructura d’estat i la seva expressió constitucio

nal: drets i deures, principis i garanties constitucionals, formes de participació ciutada
na, model socioeconòmic i ambiental i formes d’estat.

Anàlisis d’experiències comparades de processos constituents i mecanismes d’im
plicació, protagonisme i participació ciutadana en el Procés Constituent.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS. Mireia Boya 
e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUPCC. Joan Coscubiela 
Conesa, portaveu GP CSP
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat dels diputats
234-00001/11, 234-00002/11, 234-00003/11, 234-00004/11, 234-00005/11, 234-00006/11, 

234-00007/11, 234-00008/11, 234-00009/11, 234-00010/11, 234-00011/11, 234-00012/11, 

234-00013/11, 234-00014/11, 234-00015/11, 234-00016/11, 234-00017/11, 234-00018/11, 

234-00019/11, 234-00020/11, 234-00021/11, 234-00022/11, 234-00023/11, 234-00024/11, 

234-00025/11, 234-00026/11, 234-00027/11, 234-00028/11, 234-00029/11, 234-00030/11, 

234-00031/11, 234-00032/11, 234-00033/11, 234-00034/11, 234-00035/11, 234-00036/11, 

234-00038/11, 234-00039/11, 234-00040/11, 234-00041/11, 234-00042/11, 234-00043/11, 

234-00044/11, 234-00045/11, 234-00046/11, 234-00047/11, 234-00048/11, 234-00049/11, 

234-00050/11, 234-00051/11, 234-00052/11, 234-00053/11, 234-00054/11, 234-00055/11, 

234-00056/11, 234-00057/11, 234-00058/11, 234-00059/11, 234-00060/11, 234-00061/11, 

234-00062/11, 234-00063/11, 234-00064/11, 234-00065/11, 234-00066/11, 234-00067/11, 

234-00068/11, 234-00069/11, 234-00070/11, 234-00071/11, 234-00072/11, 234-00073/11, 

234-00074/11, 234-00075/11, 234-00076/11, 234-00077/11, 234-00078/11, 234-00079/11, 

234-00080/11, 234-00081/11, 234-00082/11, 234-00083/11, 234-00084/11, 234-00085/11, 

234-00086/11, 234-00087/11, 234-00088/11, 234-00089/11, 234-00091/11, 234-00092/11, 

234-00093/11, 234-00094/11, 234-00095/11, 234-00096/11, 234-00097/11, 234-00098/11, 

234-00099/11, 234-00100/11, 234-00101/11, 234-00102/11, 234-00103/11, 234-00104/11, 

234-00105/11, 234-00107/11, 234-00108/11, 234-00109/11, 234-00110/11, 234-00111/11, 

234-00112/11, 234-00113/11, 234-00114/11, 234-00115/11, 234-00117/11, 234-00118/11, 

234-00122/11, 234-00123/11, 234-00124/11, 234-00125/11, 234-00126/11, 234-00127/11, 

234-00128/11, 234-00129/11, 234-00130/11, 234-00131/11, 234-00132/11, 234-00134/11, 

234-00135/11, 234-00136/11, 234-00137/11, 234-00138/11, 234-00139/11, 234-00140/11, 

234-00141/11

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE L’ESTATUT DELS DIPUTATS

Al Ple del Parlament
La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió tinguda el 19 de gener de 2016, 

presidida per Magda Casamitjana i Aguilà, i amb l’assistència del secretari de la Comis
sió, José María EspejoSaavedra Conesa, i dels diputats Alícia Romero Llano, del Grup 
Parlamentari Socialista; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; i Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular  Crida Constituent, ha estudiat les declaracions presentades pels diputats del 
Parlament de Catalunya referents a les activitats professionals, laborals o empresarials 
que exerceixen i als càrrecs públics que ocupen. Una vegada examinada aquesta docu
mentació, la Comissió ha acordat d’establir el dictamen següent: 

Després d’examinar les dades declarades pels diputats relatives a les activitats pro
fessionals, laborals o empresarials que exerceixen i als càrrecs públics que ocupen, en 
compliment de l’article 23.1.b del Reglament, la Comissió, tenint en compte la legislació 
aplicable en matèria d’incompatibilitats dels diputats, d’acord amb l’article 18.2 del Re
glament, proposa al Ple la situació de compatibilitat dels diputats següents: 

Jéssica Albiach Satorres, Matías Alonso Ruiz, Oriol Amat i Salas, Oriol Amorós i 
March, Pere Aragonès i Garcia, Inés Arrimadas García, Antoni Balasch i Parisi, Mar
tín Eusebio Barra López, Ramona Barrufet i Santacana, Dolors Bassa i Coll, Albert 
Batalla i Siscart, Albert Batet i Canadell, Germà Bel Queralt, Susana Beltrán García, 
David Bonvehí i Torras, Albert Botran i Pahissa, Mireia Boya Busquet, Marina Bravo 
Sobrino, Rafel Bruguera Batalla, Montserrat Candini i Puig, Carlos Carrizosa Torres, 
Muriel Casals i Couturier, Joan Ramon Casals i Mata, Magda Casamitjana i Aguilà, 
Jean Castel Sucarrat, Antoni Castellà i Clavé, Carmina Castellví i Vallverdú, Carles 
Castillo Rosique, Anna Caula i Paretas, Violant Cervera i Gòdia, Ferran Civit i Mar
tí, Antoni Comín Oliveres, Lluís M. Corominas i Díaz, Joan Coscubiela Conesa, Jor
di Cuminal i Roquet, Noemí de la Calle Sifré, Fernando de Páramo Gómez, Carmen 
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de Rivera i Pla, Francisco Javier Domínguez Serrano, Chakir el Homrani Lesfar, As
sumpta Escarp Gibert, José María EspejoSaavedra Conesa, Antonio Espinosa Cerra
to, Albano Dante Fachin Pozzi, Alejandro Fernández Álvarez, Anna Figueras i Ibàñez, 
Natàlia Figueras i Pagès, Carme Forcadell i Lluís, Josep Maria Forné i Febrer, Mont
serrat Fornells i Solé, Josep Lluís Franco Rabell, Anna Gabriel i Sabaté, Jesús Galiano 
Gutierrez, Xavier García Albiol, María José García Cuevas, Esperanza García Gon
zález, Joan García González, Joan Garriga i Quadres, Pol Gibert Horcas, Joan Giner 
Miguélez, Gerard Gómez del Moral i Fuster, Germà Gordó i Aubarell, Eva Granados 
Galiano, Hortènsia Grau Juan, Lluís Guinó i Subirós, Rosa Maria Ibarra Ollé, Miquel 
Iceta i Llorens, Oriol Junqueras i Vies, Andrea Levy Soler, Gemma Lienas Massot, 
Lluís Llach i Grande, Neus Lloveras i Massana, Àngels Martínez Castells, Eva Mar
tínez Morales, David Mejía Ayra, Juan Milián Querol, Josep Enric Millo i Rocher, Raúl 
Moreno Montaña, Marta Moreta Rovira, Jordi Munell i Garcia, Neus Munté i Fernàn
dez, Esther Niubó Cidoncha, Joan Josep Nuet i Pujals, Òscar Ordeig i Molist, Jordi Oro
bitg i Solé, Montserrat Palau Vergés, Marta Pascal i Capdevila, Ferran Pedret i Santos, 
David Pérez Ibáñez, Carles Puigdemont i Casamajó, Eulàlia Reguant i Cura, Eduardo 
Reyes i Pino, Marta Ribas Frías, Irene Rigau i Oliver, Javier Rivas Escamilla, David 
Rodríguez i González, Santi Rodríguez i Serra, Meritxell Roigé i Pedrola, Lorena Rol
dán Suárez, Alícia Romero Llano, Raül Romeva i Rueda, Marta Rovira i Vergés, Ma
ria Dolors Rovirola i Coromí, Josep Rull i Andreu, Sergi Sabrià i Benito, Sergi Saladié 
Gil, Benet Salellas i Vilar, J. Lluís Salvadó i Tenesa, Fernando Sánchez Costa, Alfonso 
Sánchez Fisac, Carlos Sánchez Martín, Marc Sanglas i Alcantarilla, Sergio Sanz Jimé
nez, JordiMiquel Sendra Vellvè, Maria Senserrich i Guitart, Gabriela Serra Frediani, 
Sonia Sierra Infante, Anna Simó i Castelló, Bernat Solé i Barril, Jorge Soler González, 
Marc Solsona i Aixalà, Jordi Terrades i Santacreu, Roger Torrent i Ramió, Jordi Turull i 
Negre, Elisabeth Valencia Mimbrero, Teresa Vallverdú Albornà, Mireia Vehí Cantenys, 
Alba Vergés i Bosch, Marc Vidal i Pou, Laura Vílchez Sánchez, Montserrat Vilella Cu
adrada, Alberto Villagrasa Gil i Marisa Xandri Pujol.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2016
El secretari de la Comissió, José María EspejoSaavedra Conesa; la presidenta de la 
Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/11

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTARI

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 15 de gener de 2016, atès que el dipu

tat Martín Eusebio Barra López ha complert els requisits que estableix l’article 23.1 del 
Reglament (credencial: reg. 2646; acatament de la Constitució i de l’Estatut d’autono
mia de Catalunya: reg. 2648; declaració d’activitats i béns: reg. 2650 i 2651), ha consta
tat i ha manifestat que ha accedit al ple exercici de la condició de parlamentari.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTÀRIA

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de gener de 2016, atès que la dipu

tada Mireia Vehí Cantenys ha complert els requisits que estableix l’article 23.1 del Re
glament (credencial: reg. 2416 acatament de la Constitució i de l’Estatut d’autonomia de 
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Catalunya: reg. 2863; declaració d’activitats i béns: reg. 2864 i 2865), ha constatat i ha 
manifestat que ha accedit al ple exercici de la condició de parlamentària.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTARI

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de gener de 2016, atès que el dipu

tat Joan Garriga i Quadres ha complert els requisits que estableix l’article 23.1 del Re
glament (credencial: reg. 2615 acatament de la Constitució i de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya: reg. 2859; declaració d’activitats i béns: reg. 2860 i 2861), ha constatat i ha 
manifestat que ha accedit al ple exercici de la condició de parlamentari.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTÀRIA

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de gener de 2016, atès que la dipu

tada Mireia Boya Busquet ha complert els requisits que estableix l’article 23.1 del Re
glament (credencial: reg. 2827; acatament de la Constitució i de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya: reg. 2855; declaració d’activitats i béns: reg. 2856 i 2857), ha constatat i 
ha manifestat que ha accedit al ple exercici de la condició de parlamentària.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Ciutadans
399-00001/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 2649 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.01.2016

A la Mesa del Parlament
Martín Eusebio Barra López, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Regla

ment del Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporarse al Grup Parla
mentari de Ciutadans.

Palau del Parlament, 12 de gener de 2016
El diputat, Martín Eusebio Barra López; vist i plau, Carlos Carrizosa Torres, portaveu, 
GP C’s
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Composició del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent
399-00004/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 2858; 2862; 2866 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.01.2016

Reg. 2858

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya Busquet, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Reglament del 

Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporarse al Grup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular  Crida Constituent.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2016
La diputada, Mireia Boya Busquet; vist i plau, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP 
CUPCC

Reg. 2862

A la Mesa del Parlament
Joan Garriga i Quadres, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Reglament del 

Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporarse al Grup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular  Crida Constituent.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2016
El diputat, Joan Garriga i Quadres; vist i plau, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP 
CUPCC

Reg. 2866

A la Mesa del Parlament
Mireia Vehí Cantenys, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Reglament del 

Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporarse al Grup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular  Crida Constituent.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2016
La diputada, Mireia Vehí Cantenys; vist i plau, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP 
CUPCC

4.95. Altres informacions

Credencial del diputat Martín Eusebio Barra López

PRESENTACIÓ

Reg. 2649 / Coneixement: Mesa del Parlament 15.01.2016

Credencial de diputat
Joan Cremades Morant, President de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, ex

pedeixo aquesta credencial, que expressa que s’ha designat diputat per a aquesta cir
cumscripció electoral el senyor Martín Eusebio Barra López, per estar inclòs en la llis
ta de candidats presentada per Ciutadans  Partido de la Ciudadanía a les eleccions al 
Parlament de Catalunya 2015, segons el resultat de l’escrutini fet el dia 30 de setembre 
de 2015.

I a l’efecte de presentació al Parlament de Catalunya, expedeixo aquesta credencial, 
d’acord amb el que estableix l’article 108 de la Llei orgànica del règim electoral general, 
el dia 13 de gener de 2016.
Joan Cremades Morant, president de la Junta Electoral Provincial
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Credencial de la diputada Mireia Vehí i Cantenys

PRESENTACIÓ

Reg. 2614 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.01.2016

Credencial de diputada
Joan Cremades Morant, president de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, ex

pedeixo aquesta credencial, que expressa que s’ha designat diputada per a aquesta cir
cumscripció electoral la senyora Mireia Vehí Cantenys, per estar inclosa en la llista de 
candidats presentada per Candidatura d’Unitat Popular a les eleccions al Parlament de 
Catalunya 2015, segons el resultat de l’escrutini fet el dia 30 de setembre de 2015.

I a l’efecte de presentació al Parlament de Catalunya, expedeixo aquesta credencial, 
d’acord amb el que estableix l’article 108 de la Llei orgànica del règim electoral general, 
el dia 13 de gener de 2016
Joan Cremades Morant, president de la Junta Electoral Provincial

Credencial del diputat Joan Garriga Quadres

PRESENTACIÓ

Reg. 2615 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.01.2016

Credencial de diputat
Joan Cremades Morant, president de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, ex

pedeixo aquesta credencial, que expressa que s’ha designat diputat per a aquesta cir
cumscripció electoral el senyor Joan Garriga i Quadres, per estar inclòs en la llista de 
candidats presentada per Candidatura d’Unitat Popular a les eleccions al Parlament de 
Catalunya 2015, segons el resultat de l’escrutini fet el dia 30 de setembre de 2015.

I a l’efecte de presentació al Parlament de Catalunya, expedeixo aquesta credencial, 
d’acord amb el que estableix l’article 108 de la Llei orgànica del règim electoral general, 
el dia 13 de gener de 2016.
Joan Cremades Morant, president de la Junta Electoral Provincial

Credencial de la diputada Mireia Boya e Busquet

PRESENTACIÓ

Reg. 2827 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.01.2016

Credencial de diputada
Albert Montell Garcia, president de la Junta Electoral Provincial de Lleida, expedei

xo aquesta credencial per fer constar que la senyora Mireia Boya Busquet ha estat de
signada diputada per la circumscripció electoral de la província de Lleida, atès que està 
inclosa en la llista de candidats presentada a les eleccions al Parlament de Catalunya 
2015 per la Candidatura d’Unitat Popular i ha obtingut majoria de vots, segons el resul
tat de l’escrutini fet el dia 30 de setembre de 2015.

Credencial a presentar davant l’òrgan corresponent: Parlament de Catalunya.
S’expedeix a Lleida, el 14 de gener de 2016.

Albert Montell Garcia, president de la Junta Electoral Provincial
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