
TAUL A DE CONT INGUT

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 dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels con-
flictes d’interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya
202-00009/11
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 9

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el tancament dels establiments de Funnydent a Mataró i 
Sabadell
250-00190/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Viladecans
250-00207/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre el garantiment de la reproducció assistida a dones amb 
parella femenina o sense parella
250-00208/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre la compra pública innovadora
250-00209/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre l’acabament de les obres de la carretera C-51
250-00211/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre la transferència de la titularitat de l’Escola d’Educació Es-
pecial Virolai, de Cornellà de Llobregat
250-00212/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a millorar l’execució penal
250-00213/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre les nevades del febrer del 2016
250-00214/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre la variant de la carretera C-14 al pas per Tàrrega
250-00215/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre l’oferta i la infraestructura escolar de Mollet del Vallès
250-00216/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre les mesures de diagnosi del procés de deslocalització 
d’empreses
250-00217/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11
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Proposta de resolució sobre el millorament de l’educació secundària a Barberà del Vallès
250-00218/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la protecció dels defensors dels drets humans a Hondures
250-00219/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre el projecte d’arranjament de la carretera C-37 entre el Pont 
d’Armentera i Querol
250-00220/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre l’oferta de serveis ferroviaris a la línia 2 de rodalia entre 
Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders
250-00221/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la reactivació de la Junta de Seguretat de Catalunya
250-00222/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la reactivació de la Junta de Seguretat de Catalunya
250-00223/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’assassinat de l’activista hondurenya Berta Cáceres
250-00224/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la síndrome alcohòlica fetal
250-00225/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la carretera de Comiols
250-00226/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’acord entre la Unió Europea i Turquia amb relació als re-
fugiats
250-00227/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta educativa de P3 a Igualada
250-00228/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el CAP Castellbisbal
250-00230/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre les obres de la xarxa de reg de la conca de Tremp
250-00231/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre els nous accessos al port de Premià de Mar
250-00232/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’Escola Virolet, de Sabadell
250-00233/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’Escola Terres de Ponent, de Lleida
250-00234/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el manteniment de la llera de la Tordera
250-00235/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP El Pla, de Sant Feliu de Llobregat
250-00236/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre els certificats energètics
250-00237/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14
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Proposta de resolució sobre l’Escola Ciutat Jardí, de Lleida
250-00238/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la modificació dels convenis de l’ensenyament privat amb 
relació als abusos sexuals i l’assetjament escolar
250-00239/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la Cooperativa Agrícola de Cambrils
250-00240/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’escolarització mixta i el debat sobre el nou sistema educatiu
250-00241/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre les mesures per a fer front a l’assetjament i el ciberasset-
jament entre iguals
250-00242/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre els videojocs
250-00243/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’oposicions a l’Administració de justícia 
de Catalunya
250-00244/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre els processos de tràmit de la renda mínima d’inserció
250-00245/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el vuitantè aniversari de les Olimpíades Populars de Bar-
celona
250-00246/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la societat portuària TCBUEN i el respecte als drets humans 
a Buenaventura (Colòmbia)
250-00247/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla per al pagament del deute amb els 
ajuntaments pels projectes d’intervenció integral de barris
250-00248/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la pluralitat en el sistema educatiu
250-00249/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’oferta de línies de P3 i els instituts de Mollet del Vallès
250-00250/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre els protocols d’usos lingüístics
250-00251/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el bilingüisme en l’educació
250-00252/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’una passarel·la i d’un pas de vianants a la 
carretera C-58 al pas per Vacarisses
250-00253/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el transport sanitari i el servei d’urgències a les Terres de 
l’Ebre
250-00254/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’epilèpsia
250-00255/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17
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Proposta de resolució sobre l’estació d’autobusos de la Bisbal d’Empordà
250-00256/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de la Bisbal d’Empordà
250-00257/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre l’estació d’autobusos de Palamós
250-00258/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de Torroella de Montgrí
250-00259/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la rehabilitació de la casa natal de Salvador Dalí a Figueres
250-00260/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la construcció de la ronda Nord de Figueres
250-00261/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Carme Guasch, de Figueres
250-00262/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Figueres
250-00263/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la inclusió del sector de Cala Morisca al Pla d’espais d’in-
terès natural del massís de Cadiretes, a Tossa de Mar
250-00264/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució de condemna de l’assassinat de Nelson García
250-00265/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a 
la Regeneració Democràtica
406-00001/11
Elecció de la secretària 20

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Indústria davant la Comissió d’Em-
presa i Coneixement perquè informi sobre el clúster industrial de Catalunya
356-00034/11
Acord sobre la sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença de Salvador Duarte, president de la Confederació de Tre-
balladors Autònoms de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè 
informi sobre les activitats de la Confederació i la situació dels treballadors autònoms
356-00035/11
Acord sobre la sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Pacte Més Indústria davant la Co-
missió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre aquest pacte
356-00045/11
Acord sobre la sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre les polítiques en matèria d’universitats 
i recerca del Departament d’Empresa i Coneixement
356-00052/11
Acord sobre la sol·licitud 21
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Sol·licitud de compareixença de responsables del Pacte Més Indústria davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement perquè informin sobre la situació del sector industrial i sobre 
l’estat de les mesures del Pacte Més Indústria
356-00070/11
Acord sobre la sol·licitud 21

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller de 
Territori i Sostenibilitat sobre el contingut de l’informe de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
amb relació a la gestió d’Aigües Ter Llobregat per Acciona
355-00025/11
Acord de tenir la sessió informativa 21

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

Compareixença de Míriam Planas, en representació d’Enginyers sense Fronteres, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la 
Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
353-00069/11
Acord de tenir la sessió de compareixença davant la comissió 21

Compareixença de Francisco Rodríguez, en representació de la Taula de Terrassa, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la 
Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
353-00070/11
Acord de tenir la sessió de compareixença davant la comissió 22

Compareixença d’Eloi Badia, regidor de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, 
del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
353-00071/11
Acord de tenir la sessió de compareixença davant la comissió 22

Compareixença de Fernando Urruticoechea, economista i interventor general municipal 
de l’Ajuntament d’Oriola (Baix Segura), amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplifi-
cació i millorament de la regulació normativa
353-00072/11
Acord de tenir la sessió de compareixença davant la comissió 22

Compareixença de Jordi Colomer i Missé, assessor tècnic de serveis, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, 
del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
353-00073/11
Acord de tenir la sessió de compareixença davant la comissió 22

Compareixença de Jaume Solà, exdirector de l’Agència Catalana de l’Aigua, amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
353-00074/11
Acord de tenir la sessió de compareixença davant la comissió 22

Compareixença de Lluc V. Pelàez, exbatlle de Figaró-Montmany (Vallès Oriental), amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la 
Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
353-00075/11
Acord de tenir la sessió de compareixença davant la comissió 23

Compareixença d’Hug March, investigador de la Universitat Oberta de Catalunya i del 
grup d’aigua del Col·legi Oficial d’Ambientòlegs de Catalunya, amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 
de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
353-00076/11
Acord de tenir la sessió de compareixença davant la comissió 23

Compareixença de Luis Babiano, gerent de l’Associació Espanyola d’Operadors Pú-
blics d’Abastiment i Sanejament, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació 
i millorament de la regulació normativa
353-00077/11
Acord de tenir la sessió de compareixença davant la comissió 23
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Compareixença de Bruno Nguyen, director d’operacions d’Eau de Paris, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, 
del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
353-00078/11
Acord de tenir la sessió de compareixença davant la comissió 23

Compareixença de Dorothea Haerlin, en representació de Berliner Wasserstich, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
353-00079/11
Acord de tenir la sessió de compareixença davant la comissió 24

Compareixença de Pau Villòria Sistach, ex-secretari general de Territori i Sostenibilitat, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la 
Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
353-00080/11
Acord de tenir la sessió de compareixença davant la comissió 24

Compareixença d’una representació de la plataforma Aigua és Vida amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, 
del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
353-00081/11
Acord de tenir la sessió de compareixença davant la comissió 24

Compareixença de Lluís Miquel Recoder i Miralles, exconseller de Territori i Sostenibilitat, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la 
Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
353-00082/11
Acord de tenir la sessió de compareixença davant la comissió 24

Compareixença d’una representació d’Acciona amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, 
de simplificació i millorament de la regulació normativa
353-00083/11
Acord de tenir la sessió de compareixença davant la comissió 24

Compareixença de Joan Gaya, gerent del Consorci per a la Gestió d’Aigües de Catalunya, 
amb relació a Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la 
Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
353-00084/11
Acord de tenir la sessió de compareixença davant la comissió 25

Compareixença d’Antoni Sala, exgerent d’Aigües Ter Llobregat, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 
de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
353-00085/11
Acord de tenir la sessió de compareixença davant la comissió 25

Compareixença de Sergi Alegre, regidor de l’Ajuntament del Prat de Llobregat i respon-
sable de l’Empresa Municipal d’Aigües, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplifi-
cació i millorament de la regulació normativa
353-00086/11
Acord de tenir la sessió de compareixença davant la comissió 25

Compareixença de José Montero, alcalde de Montornès del Vallès, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 
29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
353-00087/11
Acord de tenir la sessió de compareixença davant la comissió 25

Compareixença de Pablo Herrez, director de l’Assessoria Jurídica de l’Agència Catalana 
de l’Aigua, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicio-
nal primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa
353-00088/11
Acord de tenir la sessió de compareixença davant la comissió 25

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació a Proposició 
de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de 
desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
353-00089/11
Acord de tenir la sessió de compareixença davant la comissió 26



BOPC 108
19 d’abril de 2016

Taula de contingut 7

Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a 
Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, 
del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
353-00090/11
Acord de tenir la sessió de compareixença davant la comissió 26

Compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió de 
Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre el contingut de l’informe de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya amb relació a la gestió d’Aigües Ter Llobregat per Acciona
357-00044/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 26

Compareixença d’Olga Corella Hurtado, directora general de l’Àrea de Control d’Infra-
estructures Aigua i Serveis, d’Acciona, davant la Comissió de Medi Ambient i Sosteni-
bilitat per a informar sobre el contingut de l’informe de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
amb relació a la gestió d’Aigües Ter Llobregat per Acciona
357-00045/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 26

Compareixença de Jordi Agustí i Vergés, director de l’Agència Catalana de l’Aigua, da-
vant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre el contingut de 
l’informe de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la gestió d’Aigües Ter Llobre-
gat per Acciona
357-00046/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 26

Compareixença d’una representació de la Confederació General del Treball davant la Co-
missió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre el contingut de l’informe de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la gestió d’Aigües Ter Llobregat per Acciona
357-00047/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 27

Compareixença de Joan Pinyol Ribas, director de Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre 
el contingut de l’informe de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la gestió d’Ai-
gües Ter Llobregat per Acciona
357-00048/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 27

Compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió de Medi Ambient i Soste-
nibilitat per a informar sobre la situació de l’empresa Aigües Ter Llobregat
357-00049/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 27

Compareixença de la directora general d’Indústria davant la Comissió d’Empresa i Co-
neixement per a informar sobre el clúster industrial de Catalunya
357-00057/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 27

Compareixença de Salvador Duarte, president de la Confederació de Treballadors Autò-
noms de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre 
les activitats de la Confederació i la situació dels treballadors autònoms
357-00058/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 27

Compareixença d’una representació del Pacte Més Indústria davant la Comissió d’Em-
presa i Coneixement per a informar sobre aquest pacte
357-00059/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 28

Compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement per a informar sobre les polítiques en matèria d’universitats i recerca del 
Departament d’Empresa i Coneixement
357-00060/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 28

Compareixença de responsables del Pacte Més Indústria davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement per a informar sobre la situació del sector industrial i sobre l’estat de les 
mesures del Pacte Més Indústria
357-00061/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 28

Compareixença de Jordi Matas Dalmases, catedràtic de ciència política i de l’Adminis-
tració de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi del Procés Constituent
357-00062/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 28
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Compareixença d’Antoni Abat Ninet, catedràtic de dret constitucional de la Universitat 
de Copenhaguen, davant la Comissió d’Estudi del Procés Constituent
357-00063/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 28

Compareixença d’Encarna Bodelón González, directora del grup de recerca Antígona de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi del Procés Constituent
357-00064/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 29

Sessió informativa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals amb el president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya per 
a presentar la Memòria del 2015
359-00002/11
Substanciació 29
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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 dels règims d’inelegibilitat i 
d’incompatibilitats i dels conflictes d’interessos dels diputats i diputades 
del Parlament de Catalunya
202-00009/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC; GP JS (reg. 19952; 20020; 20761).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 19.04.2016 al 21.04.2016).
Finiment del termini: 22.04.2016; 12:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el tancament dels establiments de Funnydent 
a Mataró i Sabadell
250-00190/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21533; 21562).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Viladecans
250-00207/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21468; 21563).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la reproducció assistida a 
dones amb parella femenina o sense parella
250-00208/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21469; 21564).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.



BOPC 108
19 d’abril de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 10

Proposta de resolució sobre la compra pública innovadora
250-00209/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 21565).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’acabament de les obres de la carretera C-51
250-00211/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21470; 21566).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la transferència de la titularitat de l’Escola 
d’Educació Especial Virolai, de Cornellà de Llobregat
250-00212/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 21567).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a millorar l’execució penal
250-00213/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21471; 21568).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les nevades del febrer del 2016
250-00214/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21472; 21569).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la variant de la carretera C-14 al pas per Tàrrega
250-00215/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21473; 21570).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’oferta i la infraestructura escolar de Mollet 
del Vallès
250-00216/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21474; 21571).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les mesures de diagnosi del procés de 
deslocalització d’empreses
250-00217/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 21572).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’educació secundària a 
Barberà del Vallès
250-00218/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 21573).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la protecció dels defensors dels drets humans 
a Hondures
250-00219/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21475; 21574).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el projecte d’arranjament de la carretera C-37 
entre el Pont d’Armentera i Querol
250-00220/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21476; 21575).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’oferta de serveis ferroviaris a la línia 2 de 
rodalia entre Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders
250-00221/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21477; 21576).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la reactivació de la Junta de Seguretat de 
Catalunya
250-00222/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21478; 21577).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la reactivació de la Junta de Seguretat de 
Catalunya
250-00223/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21479; 21578).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’assassinat de l’activista hondurenya Berta Cáceres
250-00224/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21480; 21579).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la síndrome alcohòlica fetal
250-00225/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 21580).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la carretera de Comiols
250-00226/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21481; 21581).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’acord entre la Unió Europea i Turquia amb 
relació als refugiats
250-00227/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21482; 21582).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta educativa de P3 a 
Igualada
250-00228/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21483; 21583).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el CAP Castellbisbal
250-00230/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21484; 21585).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les obres de la xarxa de reg de la conca de Tremp
250-00231/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21485; 21586).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els nous accessos al port de Premià de Mar
250-00232/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21486; 21587).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Virolet, de Sabadell
250-00233/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 21588).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’Escola Terres de Ponent, de Lleida
250-00234/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 21589).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de la llera de la Tordera
250-00235/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21487; 21590).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP El Pla, de Sant Feliu de 
Llobregat
250-00236/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21488; 21591).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els certificats energètics
250-00237/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 21592).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Ciutat Jardí, de Lleida
250-00238/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 21593).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la modificació dels convenis de l’ensenyament 
privat amb relació als abusos sexuals i l’assetjament escolar
250-00239/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 21594).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la Cooperativa Agrícola de Cambrils
250-00240/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21490; 21595).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’escolarització mixta i el debat sobre el nou 
sistema educatiu
250-00241/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP CUP-CC (reg. 21489; 21596; 21778).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les mesures per a fer front a l’assetjament i el 
ciberassetjament entre iguals
250-00242/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 21597).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els videojocs
250-00243/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 21598).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’oposicions a l’Administració 
de justícia de Catalunya
250-00244/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 21599).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els processos de tràmit de la renda mínima 
d’inserció
250-00245/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 21600).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el vuitantè aniversari de les Olimpíades 
Populars de Barcelona
250-00246/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21491; 21601).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la societat portuària TCBUEN i el respecte als 
drets humans a Buenaventura (Colòmbia)
250-00247/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21492; 21602).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla per al pagament del 
deute amb els ajuntaments pels projectes d’intervenció integral de barris
250-00248/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21493; 21603).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la pluralitat en el sistema educatiu
250-00249/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21494; 21604).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’oferta de línies de P3 i els instituts de Mollet 
del Vallès
250-00250/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21495; 21605).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre els protocols d’usos lingüístics
250-00251/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21496; 21606).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el bilingüisme en l’educació
250-00252/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21497; 21607).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’una passarel·la i d’un pas de 
vianants a la carretera C-58 al pas per Vacarisses
250-00253/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21498; 21608).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el transport sanitari i el servei d’urgències a 
les Terres de l’Ebre
250-00254/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21499; 21609).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’epilèpsia
250-00255/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21500; 21610).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’estació d’autobusos de la Bisbal d’Empordà
250-00256/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21501; 21611).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de la Bisbal 
d’Empordà
250-00257/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21502; 21612).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’estació d’autobusos de Palamós
250-00258/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21503; 21613).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de Torroella de 
Montgrí
250-00259/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21504; 21614).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la rehabilitació de la casa natal de Salvador 
Dalí a Figueres
250-00260/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21505; 21615).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de la ronda Nord de Figueres
250-00261/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21506; 21616).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Carme Guasch, de 
Figueres
250-00262/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21507; 21617).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Figueres
250-00263/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21508; 21618).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la inclusió del sector de Cala Morisca al Pla 
d’espais d’interès natural del massís de Cadiretes, a Tossa de Mar
250-00264/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21509; 21619).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució de condemna de l’assassinat de Nelson García
250-00265/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 21510; 21620).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.04.2016; 12:00 h.



BOPC 108
19 d’abril de 2016

4.45.13. Comissions específiques d’estudi 20

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la 
Corrupció per a la Regeneració Democràtica
406-00001/11

ELECCIÓ DE LA SECRETÀRIA

La Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regene-
ració Democràtica, en la sessió tinguda el dia 12 d’abril de 2016, d’acord amb els arti-
cles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, i a proposta del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans, ha elegit secretària la diputada María Francisca Valle Fuentes.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016
La secretària de la Comissió, María Francisca Valle Fuentes; el president de la Comis-
sió, Benet Salellas i Vilar

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Indústria davant 
la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre el clúster 
industrial de Catalunya
356-00034/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Conei-
xement, en la sessió 4, tinguda el 14.04.2016, DSPC-C 90.

Sol·licitud de compareixença de Salvador Duarte, president de la 
Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre les activitats de la 
Confederació i la situació dels treballadors autònoms
356-00035/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Conei-
xement, en la sessió 4, tinguda el 14.04.2016, DSPC-C 90.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Pacte Més Indústria 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre aquest 
pacte
356-00045/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Conei-
xement, en la sessió 4, tinguda el 14.04.2016, DSPC-C 90.
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Sol·licitud de compareixença del secretari d’Universitats i Recerca 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre les 
polítiques en matèria d’universitats i recerca del Departament d’Empresa i 
Coneixement
356-00052/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Conei-
xement, en la sessió 4, tinguda el 14.04.2016, DSPC-C 90.

Sol·licitud de compareixença de responsables del Pacte Més Indústria 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informin sobre la 
situació del sector industrial i sobre l’estat de les mesures del Pacte Més 
Indústria
356-00070/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Conei-
xement, en la sessió 4, tinguda el 14.04.2016, DSPC-C 90.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb 
el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el contingut de l’informe 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la gestió d’Aigües Ter 
Llobregat per Acciona
355-00025/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

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

Compareixença de Míriam Planas, en representació d’Enginyers sense 
Fronteres, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa
353-00069/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA DAVANT LA COMISSIÓ

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 3, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.



BOPC 108
19 d’abril de 2016

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 22

Compareixença de Francisco Rodríguez, en representació de la Taula de 
Terrassa, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació 
i millorament de la regulació normativa
353-00070/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA DAVANT LA COMISSIÓ

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 3, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Compareixença d’Eloi Badia, regidor de l’Ajuntament de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional 
primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i 
millorament de la regulació normativa
353-00071/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA DAVANT LA COMISSIÓ

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 3, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Compareixença de Fernando Urruticoechea, economista i interventor 
general municipal de l’Ajuntament d’Oriola (Baix Segura), amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de 
la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa
353-00072/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA DAVANT LA COMISSIÓ

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 3, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Compareixença de Jordi Colomer i Missé, assessor tècnic de serveis, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació 
i millorament de la regulació normativa
353-00073/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA DAVANT LA COMISSIÓ

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 3, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Compareixença de Jaume Solà, exdirector de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació 
i millorament de la regulació normativa
353-00074/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA DAVANT LA COMISSIÓ

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 3, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.
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Compareixença de Lluc V. Pelàez, exbatlle de Figaró-Montmany (Vallès 
Oriental), amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació 
i millorament de la regulació normativa
353-00075/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA DAVANT LA COMISSIÓ

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 3, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Compareixença d’Hug March, investigador de la Universitat Oberta 
de Catalunya i del grup d’aigua del Col·legi Oficial d’Ambientòlegs de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa
353-00076/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA DAVANT LA COMISSIÓ

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 3, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Compareixença de Luis Babiano, gerent de l’Associació Espanyola 
d’Operadors Públics d’Abastiment i Sanejament, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de 
la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa
353-00077/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA DAVANT LA COMISSIÓ

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 3, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Compareixença de Bruno Nguyen, director d’operacions d’Eau de Paris, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació 
i millorament de la regulació normativa
353-00078/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA DAVANT LA COMISSIÓ

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 3, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.
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Compareixença de Dorothea Haerlin, en representació de Berliner 
Wasserstich, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa
353-00079/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA DAVANT LA COMISSIÓ

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 3, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Compareixença de Pau Villòria Sistach, ex-secretari general de Territori 
i Sostenibilitat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa
353-00080/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA DAVANT LA COMISSIÓ

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 3, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Compareixença d’una representació de la plataforma Aigua és Vida amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional 
primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i 
millorament de la regulació normativa
353-00081/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA DAVANT LA COMISSIÓ

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 3, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Compareixença de Lluís Miquel Recoder i Miralles, exconseller de Territori 
i Sostenibilitat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa
353-00082/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA DAVANT LA COMISSIÓ

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 3, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Compareixença d’una representació d’Acciona amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació 
normativa
353-00083/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA DAVANT LA COMISSIÓ

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 3, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.
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Compareixença de Joan Gaya, gerent del Consorci per a la Gestió d’Aigües 
de Catalunya, amb relació a Proposició de llei de modificació de la 
disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa
353-00084/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA DAVANT LA COMISSIÓ

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 3, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Compareixença d’Antoni Sala, exgerent d’Aigües Ter Llobregat, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera 
de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa
353-00085/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA DAVANT LA COMISSIÓ

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 3, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Compareixença de Sergi Alegre, regidor de l’Ajuntament del Prat de 
Llobregat i responsable de l’Empresa Municipal d’Aigües, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de 
la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa
353-00086/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA DAVANT LA COMISSIÓ

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 3, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Compareixença de José Montero, alcalde de Montornès del Vallès, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional 
primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i 
millorament de la regulació normativa
353-00087/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA DAVANT LA COMISSIÓ

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 3, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Compareixença de Pablo Herrez, director de l’Assessoria Jurídica de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de 
desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
353-00088/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA DAVANT LA COMISSIÓ

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 3, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.
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Compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació 
a Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de 
la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa
353-00089/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA DAVANT LA COMISSIÓ

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 3, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors 
amb relació a Proposició de llei de modificació de la disposició addicional 
primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i 
millorament de la regulació normativa
353-00090/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA DAVANT LA COMISSIÓ

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 3, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la 
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre el contingut 
de l’informe de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la gestió 
d’Aigües Ter Llobregat per Acciona
357-00044/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 3, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Compareixença d’Olga Corella Hurtado, directora general de l’Àrea de 
Control d’Infraestructures Aigua i Serveis, d’Acciona, davant la Comissió 
de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre el contingut de 
l’informe de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la gestió d’Aigües 
Ter Llobregat per Acciona
357-00045/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 3, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Compareixença de Jordi Agustí i Vergés, director de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar 
sobre el contingut de l’informe de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb 
relació a la gestió d’Aigües Ter Llobregat per Acciona
357-00046/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 3, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.
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Compareixença d’una representació de la Confederació General del Treball 
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre 
el contingut de l’informe de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la 
gestió d’Aigües Ter Llobregat per Acciona
357-00047/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 3, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Compareixença de Joan Pinyol Ribas, director de Medi Ambient de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, davant la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat per a informar sobre el contingut de l’informe de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya amb relació a la gestió d’Aigües Ter Llobregat per 
Acciona
357-00048/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 3, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió de Medi 
Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre la situació de l’empresa 
Aigües Ter Llobregat
357-00049/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 3, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Compareixença de la directora general d’Indústria davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement per a informar sobre el clúster industrial de 
Catalunya
357-00057/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 4, tinguda el 14.04.2016, 
DSPC-C 90.

Compareixença de Salvador Duarte, president de la Confederació de 
Treballadors Autònoms de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement per a informar sobre les activitats de la Confederació i la 
situació dels treballadors autònoms
357-00058/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 4, tinguda el 14.04.2016, 
DSPC-C 90.
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Compareixença d’una representació del Pacte Més Indústria davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre aquest pacte
357-00059/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 4, tinguda el 14.04.2016, 
DSPC-C 90.

Compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement per a informar sobre les polítiques en matèria 
d’universitats i recerca del Departament d’Empresa i Coneixement
357-00060/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 4, tinguda el 14.04.2016, 
DSPC-C 90.

Compareixença de responsables del Pacte Més Indústria davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la situació del 
sector industrial i sobre l’estat de les mesures del Pacte Més Indústria
357-00061/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 4, tinguda el 14.04.2016, 
DSPC-C 90.

Compareixença de Jordi Matas Dalmases, catedràtic de ciència política 
i de l’Administració de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió 
d’Estudi del Procés Constituent
357-00062/11

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 d’Antoni Abat Ninet, catedràtic de dret constitucional de 
la Universitat de Copenhaguen, davant la Comissió d’Estudi del Procés 
Constituent
357-00063/11

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.
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Compareixença d’Encarna Bodelón González, directora del grup de recerca 
Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió 
d’Estudi del Procés Constituent
357-00064/11

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 de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb el president del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya per a presentar la Memòria del 2015
359-00002/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 15.04.2016, DSPC-C 91.
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