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356-00210/11
Retirada de la sol·licitud 18

Sol·licitud de compareixença de Jordi Argelaguet i Argemí, director del Centre d’Es-
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Acord sobre la sol·licitud 19
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primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa
353-00080/11
Substanciació 21

Compareixença de Lluís Miquel Recoder i Miralles, exconseller de Territori i Sosteni-
bilitat, 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
Substanciació 22

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Persones amb 
Malalties Neuromusculars davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a infor-
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 224/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’estudi de 
l’evolució de les desigualtats a Catalunya
250-00358/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Economia i Hisenda, sessió 7, 06.07.2016, DSPC-C 167

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’estudi de l’evolució de les 
desigualtats a Catalunya (tram. 250-00358/11), presentada pel Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí (reg. 29489).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar l’elaboració d’un estudi sobre l’evolució de la pobresa i la desigualtat 

de rendes i patrimoni, i continuar treballant en els indicadors que han de permetre 
elaborar un informe sobre el progrés social de Catalunya.

b) Publicar anualment, durant el primer semestre de l’any, un informe sobre el 
progrés social de Catalunya, d’acord amb el que determina la Resolució 17/XI, i pu-
blicar els estudis que es vagin fent sobre la pobresa i les desigualtats.

c) Identificar, en l’informe sobre el progrés social i en les seves actualitzacions 
anuals i, si escau, en els estudis que es facin sobre la pobresa i les desigualtats, 
quines polítiques públiques podrien reduir el creixement de les desigualtats i llur 
impacte social.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
El secretari de la Comissió, Josep Maria Forné i Febrer; el president de la Co-

missió, Antoni Castellà i Clavé

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

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la cooperació 
entre les autoritats nacionals encarregades de l’aplicació de la 
legislació en matèria de protecció dels consumidors
295-00051/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, d’acord amb l’article 200 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es 
modifica la Directiva 2009/45/CE, sobre regles i normes de seguretat 
aplicables als vaixells de passatgers
295-00052/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, d’acord amb l’article 200 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de directiva del Parlament Europeu i del Consell que modifica la 
Directiva 98/41/CE del Consell, sobre el registre de les persones que 
viatgen a bord de vaixells de passatgers procedents de ports dels 
estats membres de la Comunitat o amb destinació a aquests ports, 
i la Directiva 2010/65/UE del Parlament Europeu i del Consell, sobre 
les formalitats informatives exigibles als vaixells a l’entrada o la 
sortida dels ports dels estats membres
295-00053/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, d’acord amb l’article 200 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre un sistema 
d’inspeccions per a garantir la seguretat en l’explotació de 
transbordadors de càrrega rodada i naus de passatgers de gran 
velocitat en servei regular i per la qual es modifica la Directiva 
2009/16/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre el control 
del port per part de l’estat i es deroga la Directiva 1999/35/CE del 
Consell
295-00054/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, d’acord amb l’article 200 del Reglament, ha conegut la proposta.
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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 creació de la comarca del Lluçanès
202-00024/11

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió 
tinguda el dia 5 de juliol de 2016, de conformitat amb l’acord de la Mesa i la Junta 
de Portaveus del 3 de maig de 2016 i l’article 126.1 del Reglament del Parlament, ha 
nomenat la ponència que ha d’elaborar el text de la Proposició de llei de creació de 
la comarca del Lluçanès (tram. 202-00024/11). La ponència és integrada pels dipu-
tats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Marta Pascal i Capdevila
Adriana Delgado i Herreros

Grup Parlamentari de Ciutadans
Joan García González

Grup Parlamentari Socialista
Eva Martínez Morales

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Josep Lluís Franco Rabell

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Alberto Villagrasa Gil

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Joan Garriga Quadres

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2016
El secretari de la Comissió en funcions, Javier Rivas Escamilla; el president de 

la Comissió, Joan Garriga Quadres
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a elegir un membre del Consell Social de la 
Universitat Pompeu Fabra
284-00001/11

PROPOSTES DE CANDIDATS

Reg. 32359 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 32359)

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Ro-

vira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que 
estableix l’article 176.1 del Reglament del Parlament, proposen com a membre del 
Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Procediment per a 
elegir un membre del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra (tram. 284-
00001/11).

– Jordi Marín i Puigpelat

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 

N. de la r.: El currículum del candidat pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

Procediment per a elegir dos membres del Consell Social de la 
Universitat Politècnica de Catalunya
284-00002/11

PROPOSTES DE CANDIDATS

Reg. 32360 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 32360)

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Ro-

vira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que 
estableix l’article 176.1 del Reglament del Parlament, proposen com a membre [or-
ganisme], amb relació al Procediment per a elegir dos membres del Consell Social 
de la Universitat Politècnica de Catalunya (tram. 284-00002/11).

– Pere Casals i Perramon
– Ricard Faura i Homedes

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS 

N. de la r.: Els currículums dels candidats poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.
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Procediment per a elegir cinc membres del Consell Superior de la 
Cooperació
284-00010/11

PROPOSTES DE CANDIDATS

Reg. 32086; 32210; 32321; 32361; 32368 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 08.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 32086)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableix l’article 176.1 del Reglament del Parlament, pro-
posa Dolors Camats i Luis com a membre del Consell Superior de la Cooperació.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

N. de la r.: El currículum de la candidata pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 32210)

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

el que estableix l’article 176.1 del Reglament del Parlament, proposa Josep Estalella 
i Melich com a membre del Consell Superior de la Cooperació, amb relació al Pro-
cediment per a elegir cinc membres del Consell Superior de la Cooperació (tram. 
284-00010/11).

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

N. de la r.: El currículum del candidat pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 32321)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 176.1 del Reglament del Parlament, proposa Ignacio 
Farrando Miguel com a membre del Consell Superior de la Cooperació, amb rela-
ció al Procediment per a elegir cinc membres del Consell Superior de la Cooperació 
(tram. 284-00010/11).

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

N. de la r.: El currículum del candidat pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 32361)

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 176.1 del Reglament del Parlament, proposa a les se-
güents persones com a membres del Consell Superior de la Cooperació, amb relació 
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al Procediment per a elegir cinc membres del Consell Superior de la Cooperació 
(tram. 284-00010/11): 

– Emili Nebot i Miralles

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2016.
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

N. de la r.: El currículum del candidat pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 32368)

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 176.1 del Reglament del Parlament, 
proposa Albert Fernández Saltiveri com a membre del Consell Superior de la Coo-
peració, amb relació al Procediment per a elegir cinc membres del Consell Superior 
de la Cooperació (tram. 284-00010/11).

Les dades del senyor Albert Fernández Saltiveri consten als arxius del Parlament 
de Catalunya, atès que fins ara ha estat membre de l’esmentat òrgan.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

N. de la r.: El currículum del candidat pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les addiccions 
socials
302-00062/11

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 32251 / Coneixement: Presidència del Parlament, 08.07.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, comuni-

ca a la Mesa del Parlament que [ha] advertit l’errada següent en Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les addiccions socials (tram. 302-00062/11), pre-
sentada el 4 de juliol de 2016 i amb número de registre 31853.

On hi diu: 
«2. [...] adequada de les víctimes, per tal d’aprofundir [...]»
Hi ha de dir: 
«2. [...] adequada dels afectats, per tal d’aprofundir [...]»

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s
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3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el sistema de protecció a la infància
300-00073/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 32216 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.07.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 157 del Reglament del Parlament, presenten la Interpel·lació al Govern sobre el 
sistema protector en infants, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir 
lloc els propers dies 13 i 14 de juliol de 2016, amb el text següent: 

– Sobre el sistema protector en infants.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 

Interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs escolar 2016-2017
300-00074/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 32316 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.07.2016

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 l’inici del curs escolar 2016-2017, per tal que sigui substancia-
da en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 13 i 14 de juliol de 2016.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Interpel·lació al Govern sobre el treball autònom
300-00075/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 32317 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.07.2016

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 el treball autònom, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 13 i 14 de juliol de 2016.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s
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Interpel·lació al Govern sobre la futura banca pública catalana i 
l’Institut Català de Finances
300-00076/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 32353 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.07.2016

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 Inter-
pel·lació al Govern sobre la futura banca pública catalana i l’ICF, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 13 i 14 de maig de 2016, 
amb el text següent: 

– Sobre la futura banca pública catalana i l’ICF.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta, 

GP CUP-CC 

Interpel·lació al Govern sobre la política energètica
300-00077/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 32358 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.07.2016

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 Govern sobre política energètica, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha 
de tenir lloc els propers dies 13 i 14 de juliol de 2016, amb el text següent: 

– Sobre política energètica.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre l’Agència Europea del Medicament
300-00078/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 32365 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.07.2016

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

Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix l’article 157 del Reglament 
del Parlament, presenta la següent interpel·lació, per tal que sigui substanciada en el 
Ple que ha de tenir lloc els propers dies 13 i 14 de juliol de 2016, amb el text següent: 

– Quin és el capteniment de Govern en relació a l’Agència Europea del Medica-
ment?

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Interpel·lació al Govern sobre la política aeroportuària de l’Estat 
espanyol i AENA i la seva incidència en els problemes recents de 
Vueling
300-00079/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 32366 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.07.2016

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

Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix l’article 157 del Reglament 
del Parlament, presenta la següent interpel·lació, per tal que sigui substanciada en el 
Ple que ha de tenir lloc els propers dies 13 i 14 de juliol de 2016, amb el text següent: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre la política aeroportuària de l’Estat Es-
panyol i AENA i com ha incidit en els successos recents amb la companyia Vueling?

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Interpel·lació al Govern sobre la creació d’estructures 
administratives, fiscals i financeres
300-00080/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 32369 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.07.2016

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, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre la creació d’estructures administratives, 
fiscals i financeres, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 13 i 14 de juliol de 2016, amb el text següent: 

– Sobre la creació d’estructures administratives, fiscals i financeres.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC
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4. Informació

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació 
Salut Mental Catalunya davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre les actuacions en defensa de les persones amb 
problemàtiques de salut mental i llurs familiars
356-00158/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 9, tinguda el 15.06.2016, DSPC-C 155.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de d’AMMFEINA 
Salut Mental Catalunya davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre les actuacions en defensa de les persones amb 
problemàtiques de salut mental i llurs familiars
356-00159/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 9, tinguda el 15.06.2016, DSPC-C 155.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
per a la Defensa de l’Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya 
davant la Comissió de Salut perquè exposi els resultats d’un 
document elaborat per la Plataforma sobre la situació actual en 
l’àmbit de la salut mental
356-00177/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 9, tinguda el 15.06.2016, DSPC-C 155.

Sol·licitud de compareixença del director del Centre de Seguretat de 
la Informació de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre les informacions aparegudes als mitjans de 
comunicació amb relació al presumpte accés irregular als correus 
dels funcionaris de la Generalitat
356-00180/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 8, tinguda el 06.07.2016, DSPC-C 163.
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Sol·licitud de compareixença del secretari d’Economia davant la 
Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre les actuacions 
previstes amb relació a la regulació de l’economia col·laborativa
356-00181/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i 
Hisenda, en la sessió 7, tinguda el 06.07.2016, DSPC-C 167.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sector de la 
Discapacitat de la Federació d’Educació de Comissions Obreres 
davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les 
activitats i els problemes del sector
356-00188/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies, en la sessió 6, tinguda el 06.07.2016, DSPC-C 165.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Hisenda davant la 
Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre la voluntat del 
Govern amb relació a les funcions de les oficines liquidadores dels 
registradors de la propietat
356-00194/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i 
Hisenda, en la sessió 7, tinguda el 06.07.2016, DSPC-C 167.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Hisenda davant la 
Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre el projecte de 
la nova Agència Tributària de Catalunya i la situació dels treballadors 
de les oficines liquidadores dels registradors de la propietat
356-00195/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i 
Hisenda, en la sessió 7, tinguda el 06.07.2016, DSPC-C 167.
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Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Igualtat davant 
la Comissió d’Afers socials i Famílies perquè informi de l’aplicació de 
la Llei 11/2014
356-00210/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 6 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tinguda el 
06.07.2016, DSPC-C 165.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Argelaguet i Argemí, 
director del Centre d’Estudis d’Opinió, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre les activitats i el programa 
d’actuació del Centre
356-00216/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 8, tinguda el 06.07.2016, DSPC-C 163.

Sol·licitud de compareixença del secretari de Comunicació del 
Govern i Mitjans de Comunicació davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre el programa d’acció de govern
356-00217/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 8, tinguda el 06.07.2016, DSPC-C 163.

Sol·licitud de compareixença del secretari de Difusió i Atenció 
Ciutadana davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre el programa d’acció de govern
356-00218/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 8, tinguda el 06.07.2016, DSPC-C 163.

Sol·licitud de compareixença del secretari per al Desenvolupament de 
l’Autogovern davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre el programa d’acció de govern
356-00219/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 8, tinguda el 06.07.2016, DSPC-C 163.
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Sol·licitud de compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, director 
de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre el programa d’actuació de 
l’Institut
356-00220/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 8, tinguda el 06.07.2016, DSPC-C 163.

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 programa d’actuació del Centre
356-00221/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 8, tinguda el 06.07.2016, DSPC-C 163.

Sol·licitud de compareixença del secretari per a la Governança de les 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre el programa d’acció de 
govern
356-00222/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 8, tinguda el 06.07.2016, DSPC-C 163.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’actuació dels Mossos 
d’Esquadra en l’Operació Pandora
356-00223/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 9, tinguda el 06.07.2016, 
DSPC-C 166.
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Sol·licitud de compareixença del secretari per a la Governança de les 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre les activitats del Centre 
de Seguretat de la Informació de Catalunya
356-00243/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 31912).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.07.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació 
Inclusió Social del Trastorn de l’Espectre Autista (ISTEA) davant 
la Comissió de la Infància perquè informi sobre el tractament que 
reben els infants diagnosticats de trastorn de l’espectre autista i llurs 
familiars
356-00248/11

SOL·LICITUD

Presentació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s (reg. 32044).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 06.07.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Teadir davant la Comissió de la Infància perquè exposi la visió dels 
pares de persones amb trastorn de l’espectre autista
356-00249/11

SOL·LICITUD

Presentació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s (reg. 32045).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 06.07.2016.

Sol·licitud de compareixença de Maite Masià i Ayala, directora 
adjunta de l’Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre la reorganització de l’Oficina
356-00251/11

SOL·LICITUD

Presentació: David Bonvehí i Torras, del GP JS (reg. 32068).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.07.2016.



BOPC 181
11 de juliol de 2016

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern 21 

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre 
l’estat del projecte d’ampliació del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-
seca i Salou i sobre les previsions d’inversió en aquest projecte
355-00030/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 7 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda 
el 06.07.2016, DSPC-C 167.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les raons per les 
quals el Departament no exerceix l’acusació popular en el procés 
contra l’exprofessor de gimnàstica del col·legi Maristes Sants - Les 
Corts, de Barcelona
355-00039/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió 6, tinguda el 
06.07.2016, DSPC-C 165.

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

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
tinguda el 06.07.2016, DSPC-C 168.
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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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
tinguda el 06.07.2016, DSPC-C 168.

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de 
Persones amb Malalties Neuromusculars davant la Comissió d’Afers 
Socials i Famílies per a informar sobre els treballs de l’entitat
357-00106/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tinguda 
el 06.07.2016, DSPC-C 165.

Compareixença d’Antoni Abad, president de Fem Vallès, davant la 
Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a 
explicar la proposta de reforma administrativa del Vallès Occidental i 
el Vallès Oriental
357-00143/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en 
la sessió 6, tinguda el 05.07.2016, DSPC-C 160.

Compareixença de Manel Larrosa, membre de Fem Vallès, davant la 
Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a 
explicar la proposta de reforma administrativa del Vallès Occidental i 
el Vallès Oriental
357-00144/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en 
la sessió 6, tinguda el 05.07.2016, DSPC-C 160.
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Compareixença d’una representació del Sector de la Discapacitat de 
la Federació d’Educació de Comissions Obreres davant la Comissió 
d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre les activitats i els 
problemes del sector
357-00145/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 6, tinguda el 
06.07.2016, DSPC-C 165.

Compareixença del director del Centre de Seguretat de la Informació 
de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar 
sobre les informacions aparegudes als mitjans de comunicació amb 
relació al presumpte accés irregular als correus dels funcionaris de 
la Generalitat
357-00146/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 8, tinguda el 06.07.2016, 
DSPC-C 163.

Compareixença de Jordi Argelaguet i Argemí, director del Centre 
d’Estudis d’Opinió, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a 
informar sobre les activitats i el programa d’actuació del Centre
357-00147/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 8, tinguda el 06.07.2016, 
DSPC-C 163.

Compareixença del secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de 
Comunicació davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar 
sobre el programa d’acció de govern
357-00148/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 8, tinguda el 06.07.2016, 
DSPC-C 163.
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Compareixença del secretari de Difusió i Atenció Ciutadana davant 
la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre el programa 
d’acció de govern
357-00149/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 8, tinguda el 06.07.2016, 
DSPC-C 163.

Compareixença del secretari per al Desenvolupament de l’Autogovern 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre el 
programa d’acció de govern
357-00150/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 8, tinguda el 06.07.2016, 
DSPC-C 163.

Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, director de l’Institut 
d’Estudis de l’Autogovern, davant la Comissió d’Afers Institucionals 
per a informar sobre el programa d’actuació de l’Institut
357-00151/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 8, tinguda el 06.07.2016, 
DSPC-C 163.

Compareixença de Jordi Escalé i Castelló, director gerent del Centre 
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la 
Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre el programa 
d’actuació del Centre
357-00152/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 8, tinguda el 06.07.2016, 
DSPC-C 163.

Compareixença del secretari per a la Governança de les Tecnologies 
de la Informació i la Comunicació davant la Comissió d’Afers 
Institucionals per a informar sobre el programa d’acció de govern
357-00153/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 8, tinguda el 06.07.2016, 
DSPC-C 163.
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Compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda per a informar sobre les actuacions previstes 
amb relació a la regulació de l’economia col·laborativa
357-00154/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 7, tinguda el 06.07.2016, 
DSPC-C 167.

Compareixença del secretari d’Hisenda davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda per a informar sobre la voluntat del Govern 
amb relació a les funcions de les oficines liquidadores dels 
registradors de la propietat
357-00155/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 7, tinguda el 06.07.2016, 
DSPC-C 167.

Compareixença del secretari d’Hisenda davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda per a informar sobre el projecte de la nova 
Agència Tributària de Catalunya i la situació dels treballadors de les 
oficines liquidadores dels registradors de la propietat
357-00156/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 7, tinguda el 06.07.2016, 
DSPC-C 167.

Sessió informativa de la Comissió del Síndic de Greuges amb el 
síndic de greuges sobre el balanç del segon terç del mandat
359-00009/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: Síndic de Greuges (reg. 32088).
Comissió competent: Comissió del Síndic de Greuges.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 06.07.2016.
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 20

CONVOCADA PER AL 13 DE JULIOL 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 13 de juliol de 2016, a les 10.00 h al Saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 13 de juliol, a les 10.00 h).
2. Decret llei 3/2016, del 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contrac-

tació pública. Tram. 203-00004/11. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre 
la validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 152, 39).

3. Proposta de resolució sobre la creació d’un pacte nacional per a la indústria. 
Tram. 250-00455/11. Tots els grups parlamentaris. Debat i votació (text presentat: 
BOPC 140, 53).

4. Proposta de resolució sobre les obres d’art del Monestir de Sixena. Tram. 250-
00513/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Grup Parlamentari Socialista, Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya i Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Consti-
tuent. Debat i votació (text presentat: BOPC 176, 3).

5. Procediment per a elegir cinc membres del Consell Superior de la Cooperació. 
Tram. 284-00010/11. Grups parlamentaris. Designació.

6. Procediment per a elegir un membre del Consell Social de la Universitat Pom-
peu Fabra. Tram. 284-00001/11. Grups parlamentaris. Designació.

7. Procediment per a elegir dos membres del Consell Social de la Universitat 
Politècnica de Catalunya. Tram. 284-00002/11. Grups parlamentaris. Designació.

8. Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació 
del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives. Tram. 200-00008/11. 
Ple del Parlament. Debat de totalitat. (Publicació de la convalidació i tramitació com 
a projecte: BOPC 155, 10).

9. Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari. Tram. 202-
00017/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 
89, 22).

10. Interpel·lació al Govern sobre el sistema de protecció a la infància. Tram. 
300-00073/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre el treball autònom. Tram. 300-00075/11. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs escolar 2016-2017. Tram. 300-
00074/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre la futura banca pública catalana i l’Institut Ca-
talà de Finances. Tram. 300-00076/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-
tat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la política energètica. Tram. 300-00077/11. 
Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre l’Agència Europea del Medicament. Tram. 
300-00078/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

16. Interpel·lació al Govern sobre la política aeroportuària de l’Estat espanyol 
i AENA i la seva incidència en els problemes recents de Vueling. Tram. 300-
00079/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.
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17. Interpel·lació al Govern sobre la creació d’estructures administratives, fiscals 
i financeres. Tram. 300-00080/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya. Substanciació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Agència Tributària de 
Catalunya. Tram. 302-00058/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les iniciatives previstes 
davant la retirada del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2016 i del Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic. Tram. 302-00059/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. 
Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el projecte recreatiu i 
turístic de BCN World. Tram. 302-00060/11. Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el règim disciplinari dels 
Mossos d’Esquadra. Tram. 302-00061/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les addiccions socials. 
Tram. 302-00062/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una Catalunya desmili-
taritzada. Tram. 302-00063/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Crida Constituent. Debat i votació.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2016
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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