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202-00015/11
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució de la presidència del Parlament per la qual es fa pública la renúncia de Benet 
Salellas i Vilar a la condició de membre de la Comissió de Control de les Consultes Po-
pulars no Referendàries
Comunicació 9

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions Públi-
ques i Habitatge amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 
sobre l’escrit del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a l’incompliment 
de la Llei del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat de Ca-
talunya per part de l’exdirector de Televisió de Catalunya i la incoació del procediment 
administratiu sancionador corresponent per part del Departament
354-00054/11
Sol·licitud i tramitació 9

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de Jordi Ausàs i Coll, exconseller de Governació i expresi-
dent del Consell d’Administració del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el contingut 
de l’Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes 1/2016, sobre el Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, corresponent als exercicis 2010, 2011 
i 2012, amb relació al projecte Xarxa Oberta
356-00072/11
Sol·licitud 9

Sol·licitud de compareixença de Jordi Bosch i Garcia, exsecretari de Telecomunicacions 
i exvicepresident del Consell d’Administració del Centre de Telecomunicacions i Tecno-
logies de la Informació, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
el contingut de l’Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes 1/2016, sobre el 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, corresponent als exercicis 
2010, 2011 i 2012, amb relació al projecte Xarxa Oberta
356-00073/11
Sol·licitud 10

Sol·licitud de compareixença de Joan Boada i Masoliver, ex-secretari general d’Interior 
i exvicepresident del Consell d’Administració del Centre de Telecomunicacions i Tecno-
logies de la Informació, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
el contingut de l’Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes 1/2016, sobre el 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, corresponent als exercicis 
2010, 2011 i 2012, amb relació al Projecte Xarxa Oberta
356-00074/11
Sol·licitud 10

Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Checa López, ex-director gerent del Centre 
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè informi sobre el contingut de l’Informe de fiscalització de la Sindicatura 
de Comptes 1/2016, sobre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informa-
ció, corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012, amb relació al projecte Xarxa Oberta
356-00075/11
Sol·licitud 10

Sol·licitud de compareixença de Jordi Escalé i Castelló, director gerent del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè informi sobre el contingut de l’Informe de fiscalització de la Sindicatura 
de Comptes 1/2016, sobre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informa-
ció, corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012, amb relació al projecte Xarxa Oberta
356-00076/11
Sol·licitud 10

Sol·licitud de compareixença del director general de Xarxa Oberta de Comunicació i 
Tecnologia de Catalunya el 2012 davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè infor-
mi sobre el contingut de l’Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes 1/2016, 
sobre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, corresponent als 
exercicis 2010, 2011 i 2012, amb relació al projecte Xarxa Oberta
356-00077/11
Sol·licitud 11
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Sol·licitud de compareixença de Daniel de Alfonso, director de l’Oficina Antifrau de Ca-
talunya, davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per-
què informi sobre l’escrit del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a 
l’incompliment de la Llei del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la 
Generalitat de Catalunya per part de l’exdirector de Televisió de Catalunya i la incoació 
del procediment administratiu sancionador corresponent per part del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge
356-00086/11
Sol·licitud 11

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers Socials i Famílies davant la Comissió 
de la Infància perquè expliqui les línies de govern en l’àmbit de la infància
356-00102/11
Sol·licitud 11

Sol·licitud de compareixença d’Agnès Russiñol, directora de l’Institut Català de l’Acolli-
ment i de l’Adopció, davant la Comissió de la Infància perquè expliqui les línies de go-
vern en l’àmbit d’actuació de l’Institut
356-00103/11
Sol·licitud 11

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres 
persones

Compareixença de Marco Aparicio Wilhelmi, professor de dret constitucional de la Uni-
versitat de Girona, davant la Comissió d’Estudi del Procés Constituent
357-00031/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 12

Compareixença de José Antonio Pérez Tapias, degà de la Facultat de Filosofia i Lle-
tres de la Universitat de Granada, davant la Comissió d’Estudi del Procés Constituent
357-00032/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 12

Compareixença de Joan Subirats i Humet, catedràtic de ciència política de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi del Procés Constituent
357-00033/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 12

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la directora de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades per a presentar la memòria corresponent al 2015
359-00004/11
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 12



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 102
12 d’abril de 2016

1.10. Acords i resolucions 5 

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 27/XI del Parlament de Catalunya, sobre la segregació de 
Bellaterra de Cerdanyola del Vallès
250-00016/11

ADOPCIÓ

Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, sessió 3, 29.03.2016, 

DSPC-C 65

La Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió tin-
guda el dia 29 de març de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la 
segregació de Bellaterra de Cerdanyola del Vallès (tram. 250-00016/11), presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot (reg. 4541) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 6213).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que es va aprovar a l’octubre del 2015 en 

el Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès –municipi a què pertany l’entitat mu-
nicipal descentralitzada de Bellaterra–, insta el Govern a treballar amb l’Administració 
local per a crear una comissió de seguiment del conveni establert entre Bellaterra i Cer-
danyola del Vallès i per a crear una taula de treball per a millorar-lo.

Palau del Parlament, 29 de març de 2016
La secretària de la Comissió, Sonia Sierra Infante; el president de la Comissió, Joan 
Garriga Quadres

Resolució 32/XI del Parlament de Catalunya, sobre les conseqüències de 
les inundacions produïdes a Agramunt el novembre del 2015
250-00060/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 4, 30.03.2016, DSPC-C 68

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 30 de març de 2016, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre les inundacions a Agramunt el novembre del 2015 
(tram. 250-00060/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 10133).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya, amb relació a les inundacions produïdes a Agramunt 

el novembre del 2015, que van provocar la inundació d’una residència de gent gran i la 
mort de quatre de les residents, insta el Govern a informar-lo, en el termini d’un mes 
des de l’aprovació d’aquesta resolució, sobre: 

a) La seqüència detallada dels fets que van derivar en la mort d’aquestes quatre resi-
dents i, més concretament, sobre les qüestions següents: 

1r. Les mesures adoptades i l’abast dels avisos i alertes emesos en el municipi 
d’Agramunt des del vespre del diumenge 1 de novembre fins al moment en què es van 
produir les inundacions com a conseqüència del desbordament del riu Sió.

2n. L’avaluació feta pels serveis d’emergència dependents de la Generalitat sobre 
l’adequació dels avisos i les alertes emesos al municipi per tal d’afrontar el risc im-
minent d’inundació.

3r. L’avaluació feta pels serveis d’emergència dependents de la Generalitat sobre el 
pla d’actuació municipal per inundacions del municipi d’Agramunt i sobre la seva ade-
quació al risc que ha d’afrontar i preveure.
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b) Les propostes de millora del pla d’actuació municipal per inundacions del munici-
pi d’Agramunt que derivin de les avaluacions esmentades.

c) La proposta de revisió dels plans d’actuació municipal per inundacions en els mu-
nicipis exposats a situacions de risc similars a les del municipi d’Agramunt que puguin 
derivar de les conclusions que s’extreguin de l’avaluació d’aquest cas concret.

Palau del Parlament, 30 de març de 2016
La secretària de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert; el president de la Comissió, 
Matías Alonso Ruiz

Resolució 33/XI del Parlament de Catalunya, sobre la convocatòria de 
places de bombers professionals
250-00122/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 4, 30.03.2016, DSPC-C 68

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 30 de març de 2016, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre la convocatòria de places de bombers professio-
nals (tram. 250-00122/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 12834).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer efectiva en el termini d’un mes la convocatòria de com a mínim 153 places de 

bombers professionals, a compte dels pressupostos per al 2015.
b) Fer efectiva dins el segon trimestre del 2016 la convocatòria de 350 places de 

bombers voluntaris.

Palau del Parlament, 30 de març de 2016
La secretària de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert; el president de la Comissió, 
Matías Alonso Ruiz

Resolució 34/XI del Parlament de Catalunya, sobre el control de les 
actuacions en matèria de seguretat i d’ordre públic
250-00154/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 4, 30.03.2016, DSPC-C 68

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 30 de març de 2016, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució contra la denúncia interposada pels Mossos d’Esquadra 
contra l’advocat de drets humans Andrés García Berrio (tram. 250-00154/11), presen-
tada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i l’esmena presentada pel Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 16048).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya acorda exercir funcions de control de la seguretat i l’or-

dre públic per garantir per damunt de tot que en les actuacions en aquesta matèria no hi 
hagi vulneració dels drets humans i es respecti el dret de manifestació.

Palau del Parlament, 30 de març de 2016
La secretària de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert; el president de la Comissió, 
Matías Alonso Ruiz



BOPC 102
12 d’abril de 2016

3.01.01. Projectes de llei 7 

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del canvi climàtic
200-00001/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC (reg. 19316).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.04.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC (reg. 19772).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 14.04.2016; 12:00 h.

Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
200-00002/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC (reg. 19317).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.04.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC (reg. 19773).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 14.04.2016; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació 
audiovisual de Catalunya
202-00014/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC (reg. 19065; 19318).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.04.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC (reg. 19642; 19774).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 14.04.2016; 12:00 h.
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Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del 
Codi de consum de Catalunya
202-00015/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC (reg. 19066; 19319).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.04.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC (reg. 19643; 19775).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 14.04.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
202-00018/08

NOMENAMENT D’UN RELATOR

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge (tram. 202-00018/08) s’ha reunit el dia 7 d’abril de 2016 i, d’acord 
amb el que disposa l’article 118.4 del Reglament del Parlament, ha nomenat relator el 
diputat Marc Solsona i Aixalà.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016
Marc Solsona i Aixalà, Sergio Sanz Jiménez, Rosa Maria Ibarra Ollé, Lluís Franco Ra-
bell, Alberto Villagrasa Gil, Anna Gabriel i Sabaté
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució de la presidència del Parlament per la qual es fa pública la 
renúncia de Benet Salellas i Vilar a la condició de membre de la Comissió 
de Control de les Consultes Populars no Referendàries

COMUNICACIÓ

Presidència del Parlament
Faig constar que, en data del 29 de març de 2016, Benet Salellas i Vilar va presen-

tar la renúncia, amb efectes a partir del 28 de setembre de 2015, a la condició de mem-
bre de la Comissió de Control de les Consultes Populars no Referendàries, càrrec per 
al qual va ésser elegit pel Parlament en la sessió plenària tinguda l’1 d’octubre de 2014, 
d’acord amb l’article 14 de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no 
referendàries i d’altres formes de participació ciutadana.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge amb la consellera de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge sobre l’escrit del director de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a l’incompliment de la Llei del 
règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat de 
Catalunya per part de l’exdirector de Televisió de Catalunya i la incoació 
del procediment administratiu sancionador corresponent per part del 
Departament
354-00054/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP C’s (reg. 17812).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió 
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 08.04.2016.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de Jordi Ausàs i Coll, exconseller de 
Governació i expresident del Consell d’Administració del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre el contingut de l’Informe de 
fiscalització de la Sindicatura de Comptes 1/2016, sobre el Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, corresponent als 
exercicis 2010, 2011 i 2012, amb relació al projecte Xarxa Oberta
356-00072/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 15788).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 08.04.2016.
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Sol·licitud de compareixença de Jordi Bosch i Garcia, exsecretari de 
Telecomunicacions i exvicepresident del Consell d’Administració del Centre 
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre el contingut de l’Informe de 
fiscalització de la Sindicatura de Comptes 1/2016, sobre el Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, corresponent als 
exercicis 2010, 2011 i 2012, amb relació al projecte Xarxa Oberta
356-00073/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 15788).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 08.04.2016.

Sol·licitud de compareixença de Joan Boada i Masoliver, ex-secretari 
general d’Interior i exvicepresident del Consell d’Administració del Centre 
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre el contingut de l’Informe de 
fiscalització de la Sindicatura de Comptes 1/2016, sobre el Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, corresponent als 
exercicis 2010, 2011 i 2012, amb relació al Projecte Xarxa Oberta
356-00074/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 15788).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 08.04.2016.

Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Checa López, ex-director 
gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el contingut 
de l’Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes 1/2016, sobre el 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, corresponent 
als exercicis 2010, 2011 i 2012, amb relació al projecte Xarxa Oberta
356-00075/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 15788).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 08.04.2016.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Escalé i Castelló, director gerent 
del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant 
la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el contingut de 
l’Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes 1/2016, sobre el 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, corresponent 
als exercicis 2010, 2011 i 2012, amb relació al projecte Xarxa Oberta
356-00076/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 15788).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 08.04.2016.
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Sol·licitud de compareixença del director general de Xarxa Oberta de 
Comunicació i Tecnologia de Catalunya el 2012 davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre el contingut de l’Informe de 
fiscalització de la Sindicatura de Comptes 1/2016, sobre el Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, corresponent als 
exercicis 2010, 2011 i 2012, amb relació al projecte Xarxa Oberta
356-00077/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 15788).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 08.04.2016.

Sol·licitud de compareixença de Daniel de Alfonso, director de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya, davant la Comissió de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge perquè informi sobre l’escrit del director de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a l’incompliment de la Llei del 
règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat de 
Catalunya per part de l’exdirector de Televisió de Catalunya i la incoació 
del procediment administratiu sancionador corresponent per part del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
356-00086/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 17813).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge, 08.04.2016.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers Socials i Famílies davant 
la Comissió de la Infància perquè expliqui les línies de govern en l’àmbit de 
la infància
356-00102/11

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Vilella Cuadrada, del GP JS, Laura Vílchez Sánchez, del GP 
C’s, Raúl Moreno Montaña, del GP SOC, Gemma Lienas Massot, del GP CSP, Marisa 
Xandri Pujol, del GP PPC, Gabriela Serra Frediani, del GP CUP-CC (reg. 19420).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 08.04.2016.

Sol·licitud de compareixença d’Agnès Russiñol, directora de l’Institut 
Català de l’Acolliment i de l’Adopció, davant la Comissió de la Infància 
perquè expliqui les línies de govern en l’àmbit d’actuació de l’Institut
356-00103/11

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Vilella Cuadrada, del GP JS, Laura Vílchez Sánchez, del GP 
C’s, Raúl Moreno Montaña, del GP SOC, Gemma Lienas Massot, del GP CSP, Marisa 
Xandri Pujol, del GP PPC, Gabriela Serra Frediani, del GP CUP-CC (reg. 19421).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 08.04.2016.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença de Marco Aparicio Wilhelmi, professor de dret 
constitucional de la Universitat de Girona, davant la Comissió d’Estudi  
del Procés Constituent
357-00031/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi del Procés Constituent en la sessió 3, tinguda el 
15.03.2016, DSPC-C 62.

Compareixença de José Antonio Pérez Tapias, degà de la Facultat de 
Filosofia i Lletres de la Universitat de Granada, davant la Comissió d’Estudi 
del Procés Constituent
357-00032/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi del Procés Constituent en la sessió 3, tinguda el 
15.03.2016, DSPC-C 62.

Compareixença de Joan Subirats i Humet, catedràtic de ciència política 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi del 
Procés Constituent
357-00033/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi del Procés Constituent en la sessió 3, tinguda el 
15.03.2016, DSPC-C 62.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la directora 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per a presentar la memòria 
corresponent al 2015
359-00004/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (reg. 18049).
Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 08.04.2016.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
	1.10. Acords i resolucions
	Resolució 27/XI del Parlament de Catalunya, sobre la segregació de Bellaterra de Cerdanyola del Vallès
	250-00016/11
	Adopció

	Resolució 32/XI del Parlament de Catalunya, sobre les conseqüències de les inundacions produïdes a Agramunt el novembre del 2015
	250-00060/11
	Adopció

	Resolució 33/XI del Parlament de Catalunya, sobre la convocatòria de places de bombers professionals
	250-00122/11
	Adopció

	Resolució 34/XI del Parlament de Catalunya, sobre el control de les actuacions en matèria de seguretat i d’ordre públic
	250-00154/11
	Adopció



	3. Tramitacions en curs
	3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
	3.01.01. Projectes de llei
	Projecte de llei del canvi climàtic
	200-00001/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

	Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	200-00002/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat


	3.01.02. Proposicions de llei
	Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya
	202-00014/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

	Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya
	202-00015/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

	Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	202-00018/08
	Nomenament d’un relator



	4. Informació
	4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
	Resolució de la presidència del Parlament per la qual es fa pública la renúncia de Benet Salellas i Vilar a la condició de membre de la Comissió de Control de les Consultes Populars no Referendàries
	Comunicació


	4.53. Sessions informatives i compareixences
	4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre l’escrit del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a l’inc
	354-00054/11
	Sol·licitud i tramitació


	4.53.05. Sol·licituds de compareixença
	Sol·licitud de compareixença de Jordi Ausàs i Coll, exconseller de Governació i expresident del Consell d’Administració del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el conti
	356-00072/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jordi Bosch i Garcia, exsecretari de Telecomunicacions i exvicepresident del Consell d’Administració del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi s
	356-00073/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joan Boada i Masoliver, ex-secretari general d’Interior i exvicepresident del Consell d’Administració del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
	356-00074/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Checa López, ex-director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el contingut de l’Informe de fiscalització de la Sin
	356-00075/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jordi Escalé i Castelló, director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el contingut de l’Informe de fiscalització de la Sindic
	356-00076/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Xarxa Oberta de Comunicació i Tecnologia de Catalunya el 2012 davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el contingut de l’Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes 1/201
	356-00077/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Daniel de Alfonso, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre l’escrit del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relac
	356-00086/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers Socials i Famílies davant la Comissió de la Infància perquè expliqui les línies de govern en l’àmbit de la infància
	356-00102/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Agnès Russiñol, directora de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció, davant la Comissió de la Infància perquè expliqui les línies de govern en l’àmbit d’actuació de l’Institut
	356-00103/11
	Sol·licitud


	4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Marco Aparicio Wilhelmi, professor de dret constitucional de la Universitat de Girona, davant la Comissió d’Estudi del Procés Constituent
	357-00031/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de José Antonio Pérez Tapias, degà de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Granada, davant la Comissió d’Estudi del Procés Constituent
	357-00032/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joan Subirats i Humet, catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi del Procés Constituent
	357-00033/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per a presentar la memòria corresponent al 2015
	359-00004/11
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió




