
TAUL A DE CONT INGUT

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 la rebaixa de les taxes universitàries
250-00151/11
Rebuig 7

Proposta de resolució sobre els funcionaris del cos comú processal
250-00160/11
Rebuig 7

Proposta de resolució sobre l’agenda europea i internacional del Departament d’Afers 
Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència
250-00161/11
Rebuig 7

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol per a fer front a les agressions 
a funcionaris de centres penitenciaris
250-00178/11
Rebuig 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 de l’arquitectura
200-00003/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 8

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 8

Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
202-00017/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 8

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a esta-
blir 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 8

3.01.10. Propostes de normes de règim interior

Projecte de codi de conducta dels alts càrrecs de l’Oficina Antifrau de Catalunya
221-00003/11
Correcció d’errades de publicació (BOPC 116) 9

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a millorar l’execució penal
250-00213/11
Esmenes presentades 9
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Proposta de resolució sobre la convocatòria d’oposicions a l’Administració de justícia 
de Catalunya
250-00244/11
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre el reallotjament d’una part del veïnat del barri de la Trinitat 
Vella, de Barcelona
250-00266/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre les necessitats educatives de Lleida
250-00267/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre el garantiment dels recursos necessaris a la Corporació 
Sanitària Parc Taulí per a absorbir l’activitat que es derivava a centres privats
250-00268/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre la convocatòria de places docents
250-00269/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre l’autopista C-31 al pas per Badalona
250-00270/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre les ingerències culturals
250-00271/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’ús de les pistoles elèctriques
250-00272/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la defensa d’un model de Sistema d’Emergències Mèdi-
ques digne
250-00273/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre els menjadors escolars i els alumnes amb trastorn de l’es-
pectre autista
250-00274/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’atenció als afectats per esclerosi lateral amiotròfica
250-00275/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el tractament de dades personals
250-00276/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la creació d’una bústia ciutadana com a eina de transpa-
rència
250-00277/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el Centre Logístic del Baix Penedès
250-00278/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pla d’industrialització de les Terres de l’Ebre
250-00279/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la Llar Residència Les Roquetes, al Garraf
250-00280/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el port fluvial de Sant Jaume d’Enveja
250-00281/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la carretera 152-a al pas per Granollers
250-00282/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13
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Proposta de resolució sobre els recursos sanitaris de Girona
250-00283/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una llei de caça
250-00284/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el deute de la Generalitat amb els ajuntaments per políti-
ques socials
250-00285/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la construcció d’un hospital comarcal a Tàrrega
250-00286/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 22/2009, d’ordenació sostenible 
de la pesca en aigües continentals
250-00287/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el servei sanitari urgent als barris de Vallvidrera, Tibidabo 
i les Planes, de Barcelona
250-00288/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el control de la població de conills i senglars a l’horta de 
Lleida
250-00289/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia d’alta tensió de la urbanització 
El Pinar, de Reus
250-00290/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la construcció del carril VAO entre Blanes i Lloret de Mar
250-00291/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre les retallades dels ajuts del 2014 a les zones de muntanya 
i desfavorides
250-00292/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut laboral
300-00040/11
Presentació: GP CSP 16

Interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’aire
300-00041/11
Presentació: GP SOC 16

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’atenció a la infància i l’adolescència
300-00042/11
Presentació: GP C’s 16

Interpel·lació al Govern sobre la seguretat ambiental
300-00043/11
Presentació: GP C’s 17

Interpel·lació al Govern sobre la judicialització de la política
300-00044/11
Presentació: GP JS 17

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de captació d’inversió estrangera
300-00045/11
Presentació: GP JS 17

Interpel·lació al Govern sobre el transport sanitari
300-00046/11
Presentació: GP JS 18

Interpel·lació al Govern sobre el deute de la Generalitat
300-00047/11
Presentació: GP CUP-CC 18
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Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’agricultura, ramaderia i pesca
300-00048/11
Presentació: GP PPC 18

4. Informació

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el conseller de Justícia 
sobre la convocatòria d’oposicions a l’Administració de justícia de Catalunya el 2016
354-00052/11
Acord sobre la sol·licitud 19

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el conseller de Justícia 
sobre el rebuig de l’oferta d’ocupació pública en l’Administració de Justícia que oferia 
el Govern de l’Estat
354-00057/11
Acord sobre la sol·licitud 19

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball amb la consellera de Treball, 
Afers Socials i Famílies sobre la situació dels menors que inhalen cola
354-00063/11
Sol·licitud i tramitació 19

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris perquè informi 
sobre les línies d’actuació en matèria de política penitenciària
356-00109/11
Acord sobre la sol·licitud 19

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació pel Dret a Morir Dig-
nament davant la Comissió de Justícia perquè exposi les seves demandes relatives a la 
despenalització de l’eutanàsia i el suïcidi assistit
356-00139/11
Sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè Català de Representants 
de Persones amb Discapacitat (Cocarmi) davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè informi sobre les desigualtats en les persones amb discapacitat
356-00146/11
Sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació pel Suport a Persones 
amb Discapacitat Mental davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi 
sobre els projectes de l’entitat
356-00147/11
Sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Persones 
amb Malalties Neuromusculars davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè in-
formi sobre els treballs de l’entitat
356-00149/11
Sol·licitud 20

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el conseller de Justícia sobre la con-
vocatòria d’oposicions a l’Administració de justícia de Catalunya el 2016
355-00027/11
Acord de tenir la sessió informativa 21

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

Compareixença d’una representació de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes 
davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia per a informar sobre la realitat actual de la Catalunya exterior
357-00024/11
Substanciació 21

Compareixença d’una representació de l’Associació de Famílies Afectades per la Síndro-
me Alcohòlica Fetal davant la Comissió de Salut per a informar sobre la seva experiència 
amb la síndrome alcohòlica fetal i l’activitat de lluita contra la malaltia
357-00053/11
Substanciació 21
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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
Substanciació 21

Compareixença del director general de Serveis Penitenciaris per a informar sobre les 
línies d’actuació en matèria de política penitenciària
357-00084/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 21

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 15
Convocada per al 4 de maig de 2016 22
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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 la rebaixa de les taxes universitàries
250-00151/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 5, tinguda el 28.04.2016, 
DSPC-C 106.

Proposta de resolució sobre els funcionaris del cos comú processal
250-00160/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Justícia en la sessió 4, tinguda el 28.04.2016, DSPC-C 103.

Proposta de resolució sobre l’agenda europea i internacional del 
Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència
250-00161/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència en la sessió 6, tinguda el 28.04.2016, DSPC-C 105.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol per a fer front a les 
agressions a funcionaris de centres penitenciaris
250-00178/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Justícia en la sessió 4, tinguda el 28.04.2016, DSPC-C 103.
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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 (reg. 24738).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 03.05.2016; 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 JS; GP C’s (reg. 24706; 24739).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 03.05.2016; 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 JS; GP C’s (reg. 24707; 24740).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 03.05.2016; 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 JS (reg. 24708).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 03.05.2016; 12:00 h.
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3.01.10. Propostes de normes de règim interior

Projecte de codi de conducta dels alts càrrecs de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya
221-00003/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 116)

Al BOPC 116, a la pàg. 19, al termini de presentació d’esmenes, objeccions o obser-
vacions motivades,

On hi diu: «Finiment del termini: 10.04.2016; 12:00 h»
Hi ha de dir: «Finiment del termini: 10.05.2016; 12:00 h»

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 22508; 23834 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 26.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP SOC (REG. 22508)

Esmena 1, GP SOC (1)

D’addició d’un apartat vuitè 

Amb la redacció següent: 
«El Parlament de Catalunya insta el Govern català a presentar en un temps pruden-

cial un pla interdepartamental que permeti una millora de l’execució Penal a Catalunya 
i que contingui com a elements bàsics els següents: 

[...]
8. Revisar i potenciar aquelles eines existents en execució penal que s’han demostrat 

vàlides per aconseguir l’objectiu la reinserció: les Taules de Participació Social, i que 
comporten la implicació de la societat en el seu conjunt, teixit associatiu i administra-
cions locals, en la planificació i en la execució penal.»

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 23834)

Esmena 1, GP JS (1)

De supressió del punt 1

«1. Polítiques que garanteixen que les mesures penals, i en especial les de privació 
de llibertat, siguin una veritable oportunitat per al desistiment de la delinqüència. Po-
sant especial incidència en l’augment de recursos personals i tècnics que garanteixin 
una atenció qualificada i programes de formació i acompanyament.»

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació del punt 4

«4. Mantenir i, si és possible, en funció de les disponibilitats pressupostàries, refor-
çar els recursos humans i pressupostaris per possibilitar que els professionals de Tracta-
ment i rehabilitació puguin dur a terme les seves funcions en les condicions adequades.»
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Proposta de resolució sobre la convocatòria d’oposicions a l’Administració 
de justícia de Catalunya
250-00244/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23832 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 26.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 23832)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació de tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Reclamar al Govern de l’Estat el traspàs del personal de l’Administració de justí-

cia i dels lletrats de l’Administració de justícia per tal d’assolir les competències plenes 
en l’Administració de justícia.

2. Reclamar al Ministeri de Justícia que en els propers anys convoqui concur-
sos-oposicions per cobrir les places vacants de l’Administració de Justícia a Catalunya.

3. Aprovar una nova Ordre per la qual es reguli la selecció, el nomenament i el ces-
sament del personal interí dels cossos de funcionaris al servei de l’Administració de 
justícia a Catalunya, que dissenyi un sistema de selecció en el qual es potenciï el nome-
nament de l’interí o interina amb formació jurídica i amb experiència en l’àmbit del lloc 
que es necessita proveir.»

Proposta de resolució sobre el reallotjament d’una part del veïnat del barri 
de la Trinitat Vella, de Barcelona
250-00266/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 23756; 24151).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.05.2016 al 03.05.2016).
Finiment del termini: 04.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les necessitats educatives de Lleida
250-00267/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 23757; 24152).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.05.2016 al 03.05.2016).
Finiment del termini: 04.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment dels recursos necessaris a la 
Corporació Sanitària Parc Taulí per a absorbir l’activitat que es derivava a 
centres privats
250-00268/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 23758; 24153).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.05.2016 al 03.05.2016).
Finiment del termini: 04.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la convocatòria de places docents
250-00269/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 23759).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.05.2016 al 03.05.2016).
Finiment del termini: 04.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’autopista C-31 al pas per Badalona
250-00270/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 23760; 24154).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.05.2016 al 03.05.2016).
Finiment del termini: 04.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les ingerències culturals
250-00271/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 23761).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.05.2016 al 03.05.2016).
Finiment del termini: 04.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’ús de les pistoles elèctriques
250-00272/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 23762; 24155).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.05.2016 al 03.05.2016).
Finiment del termini: 04.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la defensa d’un model de Sistema 
d’Emergències Mèdiques digne
250-00273/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 23763; 24156).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.05.2016 al 03.05.2016).
Finiment del termini: 04.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre els menjadors escolars i els alumnes amb 
trastorn de l’espectre autista
250-00274/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 23764).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.05.2016 al 03.05.2016).
Finiment del termini: 04.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció als afectats per esclerosi lateral 
amiotròfica
250-00275/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 23765).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.05.2016 al 03.05.2016).
Finiment del termini: 04.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el tractament de dades personals
250-00276/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 23766; 24157).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.05.2016 al 03.05.2016).
Finiment del termini: 04.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’una bústia ciutadana com a eina 
de transparència
250-00277/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 23767; 24158).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.05.2016 al 03.05.2016).
Finiment del termini: 04.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el Centre Logístic del Baix Penedès
250-00278/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 23768; 24159).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.05.2016 al 03.05.2016).
Finiment del termini: 04.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pla d’industrialització de les 
Terres de l’Ebre
250-00279/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 23769; 24160).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.05.2016 al 03.05.2016).
Finiment del termini: 04.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la Llar Residència Les Roquetes, al Garraf
250-00280/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 23770; 24161).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.05.2016 al 03.05.2016).
Finiment del termini: 04.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el port fluvial de Sant Jaume d’Enveja
250-00281/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 23771; 24162).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.05.2016 al 03.05.2016).
Finiment del termini: 04.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la carretera 152-a al pas per Granollers
250-00282/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 23772; 24163).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.05.2016 al 03.05.2016).
Finiment del termini: 04.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els recursos sanitaris de Girona
250-00283/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 23773; 24164).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.05.2016 al 03.05.2016).
Finiment del termini: 04.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una llei de caça
250-00284/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 23774; 24165).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.05.2016 al 03.05.2016).
Finiment del termini: 04.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el deute de la Generalitat amb els ajuntaments 
per polítiques socials
250-00285/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 23775; 24166).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.05.2016 al 03.05.2016).
Finiment del termini: 04.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un hospital comarcal a 
Tàrrega
250-00286/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 23776; 24167).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.05.2016 al 03.05.2016).
Finiment del termini: 04.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 22/2009, 
d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals
250-00287/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 23777; 24168).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.05.2016 al 03.05.2016).
Finiment del termini: 04.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el servei sanitari urgent als barris de 
Vallvidrera, Tibidabo i les Planes, de Barcelona
250-00288/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 23778; 24169).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.05.2016 al 03.05.2016).
Finiment del termini: 04.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el control de la població de conills i senglars 
a l’horta de Lleida
250-00289/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 23779; 24170).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.05.2016 al 03.05.2016).
Finiment del termini: 04.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia d’alta tensió de la 
urbanització El Pinar, de Reus
250-00290/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 23780; 24171).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.05.2016 al 03.05.2016).
Finiment del termini: 04.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció del carril VAO entre Blanes i 
Lloret de Mar
250-00291/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 23781; 24172).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.05.2016 al 03.05.2016).
Finiment del termini: 04.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les retallades dels ajuts del 2014 a les zones 
de muntanya i desfavorides
250-00292/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 23782).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.05.2016 al 03.05.2016).
Finiment del termini: 04.05.2016; 12:00 h.
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3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut laboral
300-00040/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 25348, 25458 i 25498 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.04.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamenta-

ri de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 157 del Reglament 
del Parlament, presenten la interpel·lació al Govern sobre polítiques de salut laboral, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 4 i 5 de maig de 
2016, amb el text següent: 

– Sobre les polítiques de salut laboral.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2016
Joan Coscubiela Conesa, president; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 

Interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’aire
300-00041/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 25383 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.04.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la interpel·lació al Go-
vern sobre la qualitat de l’aire, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir 
lloc els propers dies 4 i 5 maig de 2016, amb el text següent: 

– Sobre la qualitat de l’aire.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’atenció a la infància i 
l’adolescència
300-00042/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 25384 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.04.2016

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques d’atenció a la infància i l’adolescència, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 4 i 5 de maig de 2016.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s
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Interpel·lació al Govern sobre la seguretat ambiental
300-00043/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 25385 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.04.2016

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la interpel·lació 
al Govern sobre la seguretat ambiental, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha 
de tenir lloc els propers dies 4 i 5 de maig de 2016.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Interpel·lació al Govern sobre la judicialització de la política
300-00044/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 25459 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la interpel·lació al 
Govern sobre la judicialització de la política, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 4 i 5 de maig de 2016, amb el text següent: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre la judicialització de la política?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de captació d’inversió 
estrangera
300-00045/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 25460 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques per captació d’inversió estrangera, per tal que sigui substan-
ciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 4 i 5 de maig de 2016, amb el text 
següent: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre les polítiques per captació d’inversió es-
trangera?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Interpel·lació al Govern sobre el transport sanitari
300-00046/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 25461 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la interpel·lació al 
Govern sobre el transport sanitari, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de te-
nir lloc els propers dies 4 i 5 de maig de 2016, amb el text següent: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre el transport sanitari?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Interpel·lació al Govern sobre el deute de la Generalitat
300-00047/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 25462 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.04.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenten la interpel·lació al 
Govern sobre el deute, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 4 i 5 de maig de 2016, amb el text següent: 

– Sobre el deute de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta, GP CUP-CC 

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’agricultura, ramaderia i 
pesca
300-00048/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 25465 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.04.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, pre-
senta la interpel·lació al Govern sobre les seves polítiques en agricultura, ramaderia i 
pesca, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 4 i 5 
de maig de 2016, amb el text següent: 

– Sobre les polítiques del Govern en agricultura, ramaderia i pesca.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC
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4. Informació

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el 
conseller de Justícia sobre la convocatòria d’oposicions a l’Administració 
de justícia de Catalunya el 2016
354-00052/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Justícia, en la sessió 4, 
tinguda el 28.04.2016, DSPC-C 103.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el 
conseller de Justícia sobre el rebuig de l’oferta d’ocupació pública en 
l’Administració de Justícia que oferia el Govern de l’Estat
354-00057/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Justícia, en la sessió 4, 
tinguda el 28.04.2016, DSPC-C 103.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball amb la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la situació dels menors 
que inhalen cola
354-00063/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Gemma Lienas Massot, del GP CSP (reg. 22491).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió 
d’Afers Socials i Famílies, 28.04.2016.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris 
perquè informi sobre les línies d’actuació en matèria de política 
penitenciària
356-00109/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Justícia, en la ses-
sió 4, tinguda el 28.04.2016, DSPC-C 103.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació pel Dret 
a Morir Dignament davant la Comissió de Justícia perquè exposi les seves 
demandes relatives a la despenalització de l’eutanàsia i el suïcidi assistit
356-00139/11

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Orobitg i Solé, del GP JS, José María Espejo-Saavedra Conesa, del 
GP C’s, Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP SOC, Joan Giner Miguélez, del GP CSP, Es-
peranza García González, del GP PPC, Benet Salellas i Vilar, del GP CUP-CC (reg. 
23618).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 26.04.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè Català de 
Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi) davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les desigualtats en les 
persones amb discapacitat
356-00146/11

SOL·LICITUD

Presentació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s, Natàlia Figueras i Pagès, del GP JS, 
Marta Moreta Rovira, del GP SOC, Gemma Lienas Massot, del GP CSP, Marisa Xan-
dri Pujol, del GP PPC, Anna Gabriel i Sabaté, del GP CUP-CC (reg. 24430).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 27.04.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació pel 
Suport a Persones amb Discapacitat Mental davant la Comissió d’Afers 
Socials i Famílies perquè informi sobre els projectes de l’entitat
356-00147/11

SOL·LICITUD

Presentació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC (reg. 24711).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.04.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana 
de Persones amb Malalties Neuromusculars davant la Comissió d’Afers 
Socials i Famílies perquè informi sobre els treballs de l’entitat
356-00149/11

SOL·LICITUD

Presentació: Marisa Xandri Pujol, del GP PPC (reg. 24713).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.04.2016.
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el conseller de Justícia 
sobre la convocatòria d’oposicions a l’Administració de justícia de 
Catalunya el 2016
355-00027/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Justícia, en la sessió 4, tinguda el 28.04.2016, DSPC-C 103.

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

Compareixença d’una representació de la Federació Internacional 
d’Entitats Catalanes davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre la realitat 
actual de la Catalunya exterior
357-00024/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relaci-
ons Institucionals i Transparència, tinguda el 28.04.2016, DSPC-C 105.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Famílies Afectades 
per la Síndrome Alcohòlica Fetal davant la Comissió de Salut per a 
informar sobre la seva experiència amb la síndrome alcohòlica fetal i 
l’activitat de lluita contra la malaltia
357-00053/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió de Salut, tinguda el 28.04.2016, 
DSPC-C 102.

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el 
28.04.2016, DSPC-C 106.

Compareixença del director general de Serveis Penitenciaris per a informar 
sobre les línies d’actuació en matèria de política penitenciària
357-00084/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Justícia en la sessió 4, tinguda el 28.04.2016, DSPC-C 103.
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 15

CONVOCADA PER AL 4 DE MAIG DE 2016

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 71.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del Ple 

del Parlament, el 4 de maig de 2016, a les 10.00 h al Saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 4 de maig, a les 10.00 h).
2. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del 

Reglament)
3. Situació de compatibilitat d’una diputada. Tram. 234-00148/11. Comissió de l’Esta-

tut dels Diputats. Debat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 110, 51).
4. Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2015. Tram. 360-

00005/11. Síndic de Greuges. Presentació de l’informe (Informe: BOPC 60, 29). (Aquest 
punt es debatrà el 4 de maig, a les 11.30 h).

5. Projecte de llei de l’arquitectura. Tram. 200-00003/11. Govern de la Generalitat. 
Debat de totalitat i, si escau, votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 
89, 9).

6. Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovi-
sual de Catalunya. Tram. 202-00014/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat de to-
talitat i votació de l’esmena a la totalitat (text presentat: BOPC 66, 45).

7. Procediment per a elegir cinc membres de la Junta de Govern de l’Institut Català 
Internacional per la Pau. Tram. 284-00021/10. Grups parlamentaris. Designació.

8. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de captació d’inversió estrangera. 
Tram. 300-00045/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut laboral. Tram. 300-00040/11. 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’atenció a la infància i l’adolescèn-
cia. Tram. 300-00042/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’aire. Tram. 300-00041/11. Grup 
Parlamentari Socialista. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la seguretat ambiental. Tram. 300-00043/11. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre la judicialització de la política. Tram. 300-
00044/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre el transport sanitari. Tram. 300-00046/11. Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre el deute de la Generalitat. Tram. 300-00047/11. 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

16. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’agricultura, ramaderia i pesca. 
Tram. 300-00048/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els refugiats. Tram. 302-
00035/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’ocupació. 
Tram. 302-00032/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials. Tram. 
302-00034/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat. 
Tram. 302-00031/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la reordenació dels recursos 
hospitalaris inclosos al Siscat. Tram. 302-00033/11. Grup Parlamentari Socialista. De-
bat i votació.
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22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el planejament territorial. 
Tram. 302-00036/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Cons tituent.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació 
públics. Tram. 302-00037/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
i votació.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2016
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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