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4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre els objectius de la Secretaria General per a aques-
ta legislatura
356-00038/11
Acord sobre la sol·licitud 9

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
Retirada de la 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
Retirada de la 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
Retirada de la 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
Retirada de la 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
Retirada de la 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
Retirada de la sol·licitud 11

Sol·licitud de compareixença de Loly Fernández, responsable de salut laboral de Comis-
sions Obreres, davant la Comissió de Salut perquè presenti l’informe Situació i impacte 
de la declaració de les malalties relacionades amb el treball a Catalunya
356-00132/11
Sol·licitud 11

Sol·licitud de compareixença de Marina Geli, exconsellera de Salut, davant la Comissió 
de Salut perquè informi sobre les dades aparegudes al sumari del Cas Innova relatives 
a la contractació d’ex-alts càrrecs del Servei Català de la Salut
356-00138/11
Sol·licitud 11
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Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Pedrosa, exdirector del Servei Català de la 
Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les dades aparegudes al sumari 
del Cas Innova relatives a la contractació d’ex-alts càrrecs del Servei Català de la Salut
356-00140/11
Sol·licitud 11

Sol·licitud de compareixença de Lluís Miquel Pérez, exalcalde de Reus, davant la Co-
missió de Salut perquè informi sobre les dades aparegudes al sumari del Cas Innova 
relatives a la contractació d’ex-alts càrrecs del Servei Català de la Salut
356-00141/11
Sol·licitud 11

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

Compareixença d’una representació de Stop Accidentes Catalunya davant la Comissió 
de Seguretat Viària per a informar sobre les activitats de l’associació
357-00081/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 12

Compareixença de la directora del Servei Català de Trànsit davant la Comissió de Se-
guretat Viària per a informar sobre la circulació de megacamions
357-00082/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 12

Compareixença del secretari general de l’Esport davant la Comissió d’Afers Institucio-
nals per a informar sobre els objectius de la Secretaria General per a aquesta legislatura
357-00083/11
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
Substanciació 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 2014
359-00026/10
Substanciació 12
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 80/XI del Parlament de Catalunya, sobre la qualitat de l’aire al 
Camp de Tarragona
250-00050/11

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 3, 13.04.2016, DSPC-C 85

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 13 d’abril 
de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire al 
Camp de Tarragona (tram. 250-00050/11), presentada pel Grup Parlamentari de Cata-
lunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
10234).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir les dues resolucions adoptades 

durant el 2015 relatives a la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona i, concretament, a: 
a) Fer extensius els estudis sobre la qualitat de l’aire a les poblacions properes al 

complex petroquímic no incloses en el primer estudi i al polígon Sud, i, com a resultat 
de les anàlisis i els estudis del grup de treball de la Taula de Qualitat de l’Aire, determi-
nar els compostos i components que cal que la Generalitat mesuri i les accions que cal 
que proposi per a mitigar aquestes emissions.

b) Implantar un mecanisme de col·laboració econòmica entre la Generalitat, els 
ajuntaments implicats, la Diputació de Tarragona i les empreses emissores de contami-
nants per a fer front als estudis pendents, tant els de concreció del primer estudi com els 
inicials en el cas del polígon Sud.

c) Garantir que els concursos per a la licitació dels estudis a què fa referència la lle-
tra b es faran durant el primer semestre del 2016.

d) En el marc dels grups de treball i d’estudi de la Taula de Qualitat de l’Aire, ana-
litzar els objectius de qualitat de l’aire que es poden establir amb relació al contaminant 
1,3-butadiè i adoptar mesures de mitigació.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2016
El secretari de la Comissió, David Rodríguez i González; el president de la Comissió, 
Germà Bel Queralt

Resolució 81/XI del Parlament de Catalunya, sobre el finançament del 
Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat
250-00169/11

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 3, 13.04.2016, DSPC-C 85

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 13 d’abril 
de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el finançament del Ser-
vei de Control de Mosquits del Baix Llobregat (tram. 250-00169/11), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí (reg. 18837).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Complir el principi general de finançament dels serveis transferits.
b) Concretar el pagament de la part de l’any 2016 que resta pendent abans que s’ini-

ciï la campanya de control dels mosquits d’enguany, i adoptar les mesures pertinents per 
a signar un conveni entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Departament de 
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Salut per a garantir-ne el cofinançament per mitjà dels pressupostos ordinaris de la Ge-
neralitat en exercicis futurs.

c) Adoptar les mesures necessàries per a la consolidació del finançament del Servei 
de Control de Mosquits del Baix Llobregat, de manera que se’n pugui garantir l’estabili-
tat, tenint en compte la seva importància per a la salut pública.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2016
El secretari de la Comissió, David Rodríguez i González; el president de la Comissió, 
Germà Bel Queralt
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’exercici de l’acusació en les causes judicials 
contra els antisistema
250-00121/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 4, tinguda el 27.04.2016, 
DSPC-C 99.
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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 de l’arquitectura
200-00003/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC (reg. 24142; 24176).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.05.2016; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de matèria audiovisual
202-00016/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC; GP JS (reg. 24144; 24178; 24186).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.05.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
202-00017/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC; GP JS (reg. 24145; 24179; 24187).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.05.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les 
famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec 
menors de divuit anys
202-00018/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP JS (reg. 24180; 24188).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.05.2016; 12:00 h.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Calendari de tardes festives per al 2016
395-00013/11

ACORD

Mesa del Parlament, 26.04.2016

Secretaria general
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 26 d’abril de 2016, una vegada vist 

l’informe del director de Govern Interior i d’acord amb el que disposa l’article 8.2 de 
l’Acord sobre les condicions de treball del personal del Parlament, sobre horaris i jor-
nada laboral, ha acordat determinar com a tardes festives per a l’any 2016, a més de les 
que ja estableix l’esmentat article de l’Acord, les tardes dels dies 13 de maig, 31 d’octu-
bre i 2 de desembre de 2016.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els objectius de la 
Secretaria General per a aquesta legislatura
356-00038/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institucio-
nals, en la sessió 4, tinguda el 27.04.2016, DSPC-C 99.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 4 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 27.04.2016, 
DSPC-C 99.
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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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 4 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 27.04.2016, 
DSPC-C 99.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 4 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 27.04.2016, 
DSPC-C 99.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 4 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 27.04.2016, 
DSPC-C 99.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 4 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 27.04.2016, 
DSPC-C 99.
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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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 4 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 27.04.2016, 
DSPC-C 99.

Sol·licitud de compareixença de Loly Fernández, responsable de salut 
laboral de Comissions Obreres, davant la Comissió de Salut perquè 
presenti l’informe Situació i impacte de la declaració de les malalties 
relacionades amb el treball a Catalunya
356-00132/11

SOL·LICITUD

Presentació: Marta Ribas Frías, del GP CSP (reg. 22562).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 22.04.2016.

Sol·licitud de compareixença de Marina Geli, exconsellera de Salut, davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre les dades aparegudes al sumari 
del Cas Innova relatives a la contractació d’ex-alts càrrecs del Servei 
Català de la Salut
356-00138/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 23615).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 22.04.2016.

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Pedrosa, exdirector del 
Servei Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre 
les dades aparegudes al sumari del Cas Innova relatives a la contractació 
d’ex-alts càrrecs del Servei Català de la Salut
356-00140/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 23615).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 22.04.2016.

Sol·licitud de compareixença de Lluís Miquel Pérez, exalcalde de Reus, 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les dades aparegudes 
al sumari del Cas Innova relatives a la contractació d’ex-alts càrrecs del 
Servei Català de la Salut
356-00141/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 23615).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 22.04.2016.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença d’una representació de Stop Accidentes Catalunya davant 
la Comissió de Seguretat Viària per a informar sobre les activitats de 
l’associació
357-00081/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Seguretat Viària en la sessió 2, tinguda el 26.04.2016, 
DSPC-C 98.

Compareixença de la directora del Servei Català de Trànsit davant 
la Comissió de Seguretat Viària per a informar sobre la circulació de 
megacamions
357-00082/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Seguretat Viària en la sessió 2, tinguda el 26.04.2016, 
DSPC-C 98.

Compareixença del secretari general de l’Esport davant la Comissió d’Afers 
Institucionals per a informar sobre els objectius de la Secretaria General 
per a aquesta legislatura
357-00083/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 4, tinguda el 27.04.2016, 
DSPC-C 99.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 4 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
27.04.2016, DSPC-C 99.

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 2014
359-00026/10

SUBSTANCIACIÓ
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