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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 186/XI del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament reglamentari 
de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
250-00391/11
Adopció 7

Resolució 187/XI del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament de la Llei 11/2014, 
per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per 
a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
250-00447/11
Adopció 7

Resolució 206/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls d’una campanya de 
sensibilització sobre la reforma horària
250-00408/11
Adopció 8

Resolució 207/XI del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de nom i la rectifica-
ció de la menció registral del sexe dels menors i els migrants transsexuals en el 
Registre Civil
250-00432/11
Adopció 8

Resolució 208/XI del Parlament de Catalunya, sobre la llei electoral de Catalunya
250-00457/11
Adopció 9

Resolució 209/XI del Parlament de Catalunya, sobre la transparència en les subven-
cions del Departament de la Presidència
250-00458/11
Adopció 10

Resolució 210/XI del Parlament de Catalunya, sobre la mort sobtada cardíaca
250-00460/11
Adopció 10

Resolució 211/XI del Parlament de Catalunya, sobre la carretera B-500 entre Bada-
lona i Mollet del Vallès
250-00299/11
Adopció 11

Resolució 212/XI del Parlament de Catalunya, sobre la carretera B-500 a Sant Fost 
de Campsentelles
250-00412/11
Adopció 12

Resolució 213/XI del Parlament de Catalunya, sobre la construcció de la variant de 
les Preses
250-00304/11
Adopció 12

Resolució 214/XI del Parlament de Catalunya, sobre les obres de desdoblament de 
la carretera C-66 entre Banyoles i Besalú
250-00306/11
Adopció 13
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Resolució 215/XI del Parlament de Catalunya, sobre la circulació de megacamions
250-00326/11
Adopció 13

Resolució 216/XI del Parlament de Catalunya, sobre la reparació dels camins de ti-
tularitat de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
250-00329/11
Adopció 14

Resolució 217/XI del Parlament de Catalunya, sobre les obres de condicionament 
de la carretera C-73 entre Linyola i Bellcaire d’Urgell
250-00332/11
Adopció 14

Resolució 218/XI del Parlament de Catalunya, sobre la freqüència d’aturades dels 
trens de rodalia a Viladecans
250-00368/11
Adopció 15

Resolució 219/XI del Parlament de Catalunya, sobre les mesures per a reduir l’ac-
cidentalitat a la carretera B-124
250-00373/11
Adopció 15

Resolució 220/XI del Parlament de Catalunya, sobre els trens Avant entre Lleida i 
Barcelona
250-00376/11
Adopció 16

Resolució 221/XI del Parlament de Catalunya, sobre el manteniment de la freqüència 
de pas dels autobusos de la línia que passa per Alcoletge
250-00392/11
Adopció 17

Resolució 222/XI del Parlament de Catalunya, sobre el projecte d’ampliació del Cen-
tre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou
250-00402/11
Adopció 18

Resolució 223/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’estació de tren de Bellvitge, 
a l’Hospitalet de Llobregat
250-00406/11
Adopció 18

Resolució 225/XI del Parlament de Catalunya, sobre el teletreball i el treball a dis-
tància
250-00315/11
Adopció 19

Resolució 226/XI del Parlament de Catalunya, sobre les cooperatives de treball 
associat
250-00398/11
Adopció 19

Resolució 227/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’adequació del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya a les recomanacions de l’Informe de fiscalització 4/2015 
de la Sindicatura de Comptes
250-00410/11
Adopció 20

Resolució 228/XI del Parlament de Catalunya, sobre la situació dels treballadors de 
BIC Graphic
250-00433/11
Adopció 21

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del canvi climàtic
200-00001/11
Ponència per a elaborar l’Informe 22
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3.01.02. Proposicions de llei

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
202-00001/11
Ponència per a elaborar l’Informe 22

Proposició de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels 
conflictes d’interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya
202-00009/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 23

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els centres residencials d’acció educativa
250-00464/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la diada de Sant Jordi
250-00465/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a Castellar del Vallès
250-00466/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre les obres de reforma de l’estació de Renfe de Manresa 
i el millorament de la mobilitat ferroviària entre Manresa i Barcelona
250-00467/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre les polítiques públiques per a fer front a l’epidèmia 
del VIH
250-00469/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la cobertura de l’atenció bucodental i oftalmològica 
integral dels infants i els adolescents
250-00470/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la incidència dels deures escolars en els estudiants
250-00471/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la creació d’un protocol per a la pràctica d’analítiques 
als interns dels centres penitenciaris
250-00472/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’estació de tren de Molins de Rei
250-00473/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’adhesió a la Resolució 1815 de l’Assemblea Parlamen-
tària del Consell d’Europa
250-00474/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre el soterrament de les vies del tren al pas per Sant Fe-
liu de Llobregat
250-00475/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre el pagament del deute de la Generalitat amb l’Ajunta-
ment de Calafell
250-00477/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la devolució de les pagues extraordinàries als empleats 
públics de la Generalitat
250-00478/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26
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Proposta de resolució sobre el reconeixement del dret d’excedència a les docents 
que se sotmetin a un tractament de fertilitat
250-00479/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre el compliment de les resolucions 1144/X i 64/XI, sobre 
la continuïtat de l’Escola Serra de Miralles i el nou institut de Tordera
250-00480/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la jornada compactada als centres educatius
250-00481/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre el desplaçament de la línia de 220 kV Constantí-Vila-
decans al pas pel nucli urbà de Begues
250-00482/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre l’atenció multidisciplinària i integral als pacients amb 
baixa visió i ceguesa
250-00483/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la declaració de l’Escola l’Escoleta de Cerdanyola del 
Vallès com a centre educatiu públic singular
250-00484/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la connectivitat del Maresme amb l’aeroport de Bar-
celona - El Prat
250-00485/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre el Tractat transatlàntic de comerç i inversions
250-00486/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la inclusió de Querol en la denominació d’origen Penedès
250-00487/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de l’Escola Can Fabra, de 
Barcelona
250-00488/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la variant de la carretera C-245 a Sant Boi de Llobregat
250-00489/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre les condicions laborals de les cambreres de pisos
250-00490/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la variant de la carretera C-59 a Sant Feliu de Codines
250-00491/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions laborals del professorat
250-00492/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre les obres d’art del Monestir de Sixena
250-00513/11
Esmenes presentades 29

4. Informació

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Martí Rosas Casals, de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00197/11
Rebuig de la sol·licitud 30
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Proposta de compareixença de Jordi Ortega, membre del Grup de Recerca del Can-
vi Climàtic i la Sostenibilitat de la Universidad Carlos III, amb relació al Projecte de 
llei del canvi climàtic
352-00238/11
Rebuig de la sol·licitud 30

Proposta de compareixença de Martí Boada, doctor en ciències ambientals de la 
Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00242/11
Rebuig de la sol·licitud 30

Proposta de compareixença de Martí Rosas Casals, professor de la Universitat Po-
litècnica de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00251/11
Rebuig de la sol·licitud 30

Proposta de compareixença de Joan Bech, president de l’Associació Catalana de 
Meteorologia, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00254/11
Rebuig de la sol·licitud 31

Proposta de compareixença de Carme Garcia Lorés, exalcaldessa de Rubí i promo-
tora del projecte Rubí Brilla, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00255/11
Rebuig de la sol·licitud 31

Proposta de compareixença d’una representació d’Unesa - Associació Espanyola de 
la Indústria Elèctrica amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00257/11
Rebuig de la sol·licitud 31

Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Con-
fraries de Pescadors amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00259/11
Rebuig de la sol·licitud 31

Proposta de compareixença de Miguel Agustín Torres, president de Bodegas Torres, 
amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00260/11
Rebuig de la sol·licitud 31

Proposta de compareixença d’una representació del Foro de la Industria Nuclear 
Española amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00277/11
Rebuig de la sol·licitud 32

Proposta de compareixença d’una representació del Consell General de Cambres 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00286/11
Rebuig de la sol·licitud 32

Proposta de compareixença d’una representació d’Ecoembres amb relació al Pro-
jecte de llei del canvi climàtic
352-00292/11
Rebuig de la sol·licitud 32

Proposta de compareixença d’una representació d’Ecovidrio amb relació al Projecte 
de llei del canvi climàtic
352-00293/11
Rebuig de la sol·licitud 32

Sol·licitud de compareixença de Ramón María Moreno, director general de la Casa 
Àsia, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència perquè informi sobre la situació i l’activitat de la Casa Àsia
356-00250/11
Sol·licitud 32
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença de Harrinson Cuero, representant del Proceso de Comunidades 
Negras de Colòmbia, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència per a explicar la situació de les comunitats afrocolom-
bianes i els reptes del procés de pau per a les comunitats ètniques
357-00158/11
Substanciació 33

Compareixença de Jesús María Barrientos, president del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la 
Corrupció per a la Regeneració Democràtica
357-00165/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 33
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 186/XI del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament 
reglamentari de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
250-00391/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat de les Persones, sessió 5, 05.07.2016, DSPC-C 162

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió tinguda el dia 5 de juliol de 
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el desplegament reglamen-
tari de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes (tram. 250-00391/11), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 29468).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a desplegar íntegrament tots els pre-

ceptes de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, lle-
vat dels articles que han estat objecte de recurs davant del Tribunal Constitucional 
per part del Govern de l’Estat.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Mireia Vehí i Cantenys; el president 

de la Comissió, Sergio Sanz Jiménez

Resolució 187/XI del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament 
de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia,  
la bifòbia i la transfòbia
250-00447/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat de les Persones, sessió 5, 05.07.2016, DSPC-C 162

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió tinguda el dia 5 de juliol de 
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 
11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i interse-
xuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (tram. 250-00447/11), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a desplegar tots els preceptes de la 

Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Mireia Vehí i Cantenys; el president 

de la Comissió, Sergio Sanz Jiménez
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Resolució 206/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls d’una 
campanya de sensibilització sobre la reforma horària
250-00408/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Institucionals, sessió 8, 06.07.2016, DSPC-C 163

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 2016, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució de mesures de sensibilització sobre la 
reforma horària (tram. 250-00408/11), presentada per David Bonvehí i Torras, del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Josep Llu-
ís Franco Rabell, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Xavier García 
Albiol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i Anna Gabriel i Sa-
baté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar, al llarg de l’any 2016, una 

campanya institucional d’informació i sensibilització que faci pedagogia sobre els 
orígens dels horaris actuals i sobre els perjudicis que causen principalment a la salut 
i al benestar, per mitjà d’iniciatives a: 

a) Els mitjans de comunicació públics i privats i els espais que ofereixen els mit-
jans de transport públics.

b) Els centres d’educació primària i secundària i les universitats.
c) Els centres d’atenció primària.
d) El teixit productiu.
e) El món local.
f) Els altres canals que consideri adequats per a arribar al conjunt dels ciutadans.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
La secretària de la Comissió, Neus Lloveras i Massana; el president de la Co-

missió, Jean Castel Sucarrat

Resolució 207/XI del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de nom 
i la rectificació de la menció registral del sexe dels menors i els 
migrants transsexuals en el Registre Civil
250-00432/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Institucionals, sessió 8, 06.07.2016, DSPC-C 163

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 2016, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el canvi de nom i la rectificació 
de la menció registral del sexe dels menors transsexuals en el Registre Civil (tram. 
250-00432/11), presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 28951) i pel Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot (reg. 29225).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Sol·licitar al Govern de l’Estat que modifiqui la Llei 3/2007, del 15 de març, 

reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones, 
per tal que: 
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1r. Permeti el canvi de nom i la rectificació del sexe registral als menors transse-
xuals i als migrants transsexuals.

2n. Elimini els requisits del diagnòstic de disfòria de gènere i dels dos anys de 
tractament hormonal, i també la necessitat d’informes professionals i el diagnòstic 
mèdic que avui se sol·liciten.

b) En virtut de les competències que li confereix l’article 147.3 de l’Estatut d’au-
tonomia, proveir el personal dels registres civils situats a Catalunya de formació es-
pecífica en aquesta matèria i fer provisió dels mitjans humans i materials necessaris 
per a l’exercici de les funcions i per a assessorar els menors i llurs famílies i facili-
tar-ne tota la documentació.

c) Aprovar el desplegament reglamentari de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, 
per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per 
a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, i en concret de l’article 23.1, que 
estableix que «en l’àmbit de les administracions públiques de Catalunya, especial-
ment en l’àmbit educatiu i universitari, s’han d’establir per reglament les condicions 
perquè les persones transgènere i les persones intersexuals siguin tractades i ano-
menades d’acord amb el nom del gènere amb què s’identifiquen, encara que siguin 
menors d’edat».

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
La secretària de la Comissió, Neus Lloveras i Massana; el president de la Co-

missió, Jean Castel Sucarrat

Resolució 208/XI del Parlament de Catalunya, sobre la llei electoral 
de Catalunya
250-00457/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Institucionals, sessió 8, 06.07.2016, DSPC-C 163

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 2016, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la llei electoral de Catalunya 
(tram. 250-00457/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 30302) i pel Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí (reg. 31330).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya declara la necessitat que Catalunya disposi, abans 

d’acabar l’actual període de sessions, de la seva pròpia llei electoral. La llei electoral 
catalana ha d’incloure, entre altres elements, els següents: 

a) Llistes desbloquejades, que millorin la representativitat dels ciutadans.
b) Llistes obertes, que permetin als electors establir llurs preferències i augmen-

tar la proximitat amb llurs representats, i als diputats, millorar el retiment de comp-
tes.

c) Un sistema de repartiment d’escons més proporcional, segons el principi «una 
persona, un vot», de manera que tots els vots tinguin un pes similar, independent-
ment de la circumscripció, sens perjudici del que disposa l’article 56.2 de l’Estatut 
quant a la representació adequada de totes les zones del territori de Catalunya.

d) Canals d’interlocució directa entre parlamentaris i electors, que facilitin el 
control de l’activitat política i la participació en la presa de decisions.
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e) Vot electrònic, amb la finalitat de facilitar la participació en les eleccions.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
La secretària de la Comissió, Neus Lloveras i Massana; el president de la Co-

missió, Jean Castel Sucarrat

Resolució 209/XI del Parlament de Catalunya, sobre la transparència 
en les subvencions del Departament de la Presidència
250-00458/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Institucionals, sessió 8, 06.07.2016, DSPC-C 163

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 2016, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la transparència en les subven-
cions del Departament de la Presidència (tram. 250-00458/11), presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí (reg. 31328).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a publicar anualment totes les sub-

vencions i tots els ajuts que es preveuen convocar durant l’exercici pressupostari i 
les transferències formalitzades per mitjà d’un conveni atorgades pel Departament 
de la Presidència a qualsevol entitat de Catalunya. S’hi ha d’incloure, com a mínim, 
informació sobre: 

a) L’objectiu de cada subvenció.
b) El procediment que s’ha utilitzat per a atorgar cada subvenció.
c) Els criteris que s’han tingut en compte per a atorgar cada subvenció.
d) Els imports de cada subvenció.
e) Els informes, documents, projectes o memòries d’activitats previs que van pre-

sentar les entitats que han rebut les subvencions.
f) La justificació o el retiment de comptes per part dels beneficiaris de les sub-

vencions i els ajuts.
g) Els mecanismes i els informes de control, supervisió, fiscalització i avaluació 

de les subvencions atorgades.
h) Les activitats dutes a terme per les entitats que han rebut les subvencions.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
La secretària de la Comissió, Neus Lloveras i Massana; el president de la Co-

missió, Jean Castel Sucarrat

Resolució 210/XI del Parlament de Catalunya, sobre la mort sobtada 
cardíaca
250-00460/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Institucionals, sessió 8, 06.07.2016, DSPC-C 163

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 2016, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la mort sobtada cardíaca (tram. 
250-00460/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 29143), pel Grup 
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Parlamentari Socialista (reg. 29699) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 
31326).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Promoure la recerca i la conscienciació pública sobre la mort sobtada cardía-

ca, desenvolupant programes formatius en tots els centres públics.
b) Presentar una proposta conjunta, entre el Departament de Salut i la Secretaria 

General de l’Esport, que detalli en quines instal·lacions esportives i competicions i 
en quines condicions s’instal·laran desfibril·ladors i es garantirà l’assistència mèdica. 
Aquesta proposta ha d’incloure la formació del personal de les instal·lacions espor-
tives.

c) Avaluar la necessitat que els participants en curses d’alt rendiment facin les 
revisions mèdiques pertinents.

d) Adoptar programes específics d’ajuda i assessorament a les famílies afectades 
per casos de mort sobtada.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
La secretària de la Comissió, Neus Lloveras i Massana; el president de la Co-

missió, Jean Castel Sucarrat

Resolució 211/XI del Parlament de Catalunya, sobre la carretera 
B-500 entre Badalona i Mollet del Vallès
250-00299/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 8, 06.07.2016, DSPC-C 164

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 2016, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre el desviament de la carretera B-500 
entre Badalona i Mollet del Vallès (tram. 250-00299/11), presentada pel Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya, pel que fa a la carretera B-500 entre Badalona i Mo-

llet del Vallès, insta el Govern a: 
a) Actualitzar el senyal d’inici de travessera, situat al punt quilomètric 10+050, i 

incorporar en el mateix suport el senyal de limitació de velocitat, que en aquest cas 
és de 50 km/h.

b) Fer-hi les actuacions següents, ja que el tram situat entre els punts quilomè-
trics 10+050 i 11+050, encara que, per les seves característiques, està considerat una 
travessera, pot portar els conductors a pensar que es troben en un tram interurbà: 

1a. Reforçar la senyalització, com ara els indicadors de limitació de velocitat i de 
presència de vianants, entre altres.

2a. Estudiar la possibilitat de reduir l’amplada dels carrils de circulació –zebrat 
central–, analitzant amb detall els girs a l’esquerra permesos actualment.

3a. Estudiar la possibilitat d’eliminar el tram d’avançament.
c) Fer les actuacions següents en el tram situat entre el punt quilomètric 11+050 

i el final de la travessera, on hi ha tot un seguit de passos de vianants: 
1a. Reforçar la senyalització, com ara els indicadors de limitació de velocitat, i 

de presència de vianants, entre altres, plantejant, si escau, una reducció de la limita-
ció de velocitat en algun tram concret.
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2a. Estudiar la possibilitat d’autoritzar instal·lar-hi un grup semafòric si es detec-
ta algun punt especialment conflictiu.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comis-

sió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 212/XI del Parlament de Catalunya, sobre la carretera 
B-500 a Sant Fost de Campsentelles
250-00412/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 8, 06.07.2016, DSPC-C 164

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 2016, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre la carretera B-500 (tram. 250-00412/11), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 30665).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a reconèixer la necessitat inajornable 

de desviar el trànsit de la carretera B-500 fora del centre urbà de Sant Fost de Camp-
sentelles des del punt quilomètric 9,8 al 12,8.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comis-

sió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 213/XI del Parlament de Catalunya, sobre la construcció de 
la variant de les Preses
250-00304/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 8, 06.07.2016, DSPC-C 164

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 2016, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de les Preses 
(tram. 250-00304/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 27961).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar l’acabament de la redacció 

del nou estudi informatiu de la variant de les Preses de manera que, un cop feta la 
informació pública preceptiva, se’n pugui redactar el projecte constructiu per tal de 
programar-ne les obres.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comis-

sió, Meritxell Roigé i Pedrola
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Resolució 214/XI del Parlament de Catalunya, sobre les obres de 
desdoblament de la carretera C-66 entre Banyoles i Besalú
250-00306/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 8, 06.07.2016, DSPC-C 164

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 2016, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre les obres de desdoblament de la carretera 
C-66 entre Banyoles i Besalú (tram. 250-00306/11), presentada pel Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta-
ri de Junts pel Sí (reg. 27932).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Redactar els projectes de millora de la seguretat viària de l’actual carretera 

C-66 entre Banyoles i Besalú durant aquest any 2016, i executar-los tan aviat com 
sigui possible.

b) Prioritzar el desdoblament de la carretera C-66 entre Banyoles i Besalú per tal 
que les obres es puguin programar tan aviat com sigui possible.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comis-

sió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 215/XI del Parlament de Catalunya, sobre la circulació de 
megacamions
250-00326/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 8, 06.07.2016, DSPC-C 164

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 2016, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la circulació de megacamions (tram. 
250-00326/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 27927).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Determinar les possibles limitacions que ha de tenir la circulació de megaca-

mions per les carreteres de titularitat de la Generalitat.
b) Establir com a requisit que en cada autorització de circulació d’un megacamió 

es faci un informe sobre les condicions de viabilitat i seguretat de les vies per on ha 
de circular i sobre el compliment de les condicions tècniques específiques dels ve-
hicles de cada conjunt.

c) Demanar un informe a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat 
Terrestre en què s’estimi la repercussió econòmica en el manteniment de les carre-
teres derivada de la circulació de megacamions.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Sergio Sanz Jiménez; la presidenta de 

la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola
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Resolució 216/XI del Parlament de Catalunya, sobre la reparació dels 
camins de titularitat de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
250-00329/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 8, 06.07.2016, DSPC-C 164

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 2016, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre la reparació de les carreteres de titulari-
tat de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (tram. 250-00329/11), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí (reg. 27926).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar al Govern de l’Estat que, 

per mitjà del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, òrgan del qual 
depèn la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, o bé per mitjà del Ministeri de Foment: 

a) Elabori un estudi, dins l’any 2017, amb la participació de les administracions 
autonòmiques, provincials o locals afectades, en el qual es determini quines carac-
terístiques han de tenir els camins de titularitat de la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre, fins i tot la transformació d’aquests en carreteres, d’acord amb la planificació 
existent i la importància de comunicació entre nuclis.

b) Assigni, un cop aprovat l’estudi, una partida pressupostària del ministeri cor-
responent, per als exercicis del 2017 i el 2018, amb la finalitat de fer efectives les 
obres d’adequació dels camins en carreteres o d’arranjament de camins, segons es-
caigui.

c) Promogui, un cop finalitzades les obres, el traspàs de la titularitat d’aquestes 
vies de comunicació a les administracions autonòmiques, provincials o locals que 
pertoqui, en funció de les característiques de cadascuna de les vies.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Sergio Sanz Jiménez; la presidenta de 

la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 217/XI del Parlament de Catalunya, sobre les obres de 
condicionament de la carretera C-73 entre Linyola i Bellcaire d’Urgell
250-00332/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 8, 06.07.2016, DSPC-C 164

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 2016, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre les obres de condicionament de la car-
retera C-73 entre Linyola i Bellcaire d’Urgell (tram. 250-00332/11), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí (reg. 27930).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar la millora de la carretera 

C-73 entre Linyola i Bellcaire d’Urgell, d’acord amb els ens territorials, i a execu-
tar-ne les obres dins el període 2017-2018.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Sergio Sanz Jiménez; la presidenta de 

la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 218/XI del Parlament de Catalunya, sobre la freqüència 
d’aturades dels trens de rodalia a Viladecans
250-00368/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 8, 06.07.2016, DSPC-C 164

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 2016, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la freqüència d’aturades dels trens de 
rodalies a Viladecans (tram. 250-00368/11), presentada pel Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar treballant per millorar la freqüència d’aturada dels trens de rodalia 

de Catalunya al municipi de Viladecans, informant i tenint en compte els usuraris de 
la línia i generant les mínimes repercussions a la resta de la línia R2.

b) Tenir en compte la proposta de millora de la freqüència d’aturada dels trens de 
rodalia a Viladecans en el marc de l’estudi global de reconfiguració del conjunt dels 
serveis de rodalia de Catalunya, i més concretament amb la nova oferta que caldrà 
fer en els serveis cap al sud del territori amb l’entrada en funcionament del nou cor-
redor Vandellòs –Tarragona.

c) Instar el Govern de l’Estat a garantir la finalització de la línia entre Vandellòs 
i Tarragona sense més retards.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Sergio Sanz Jiménez; la presidenta de 

la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 219/XI del Parlament de Catalunya, sobre les mesures per 
a reduir l’accidentalitat a la carretera B-124
250-00373/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 8, 06.07.2016, DSPC-C 164

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 2016, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre les mesures per a reduir l’accidentali-
tat a la carretera B-124 (tram. 250-00373/11), presentada pel Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí (reg. 29485).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Analitzar la possible optimització de la senyalització existent de limitació de 

velocitat, i també la possible millora de l’abalisament de la carretera B-124 entre 
Sabadell i Castellar del Vallès.

b) Estudiar la possible instal·lació de fites cilíndriques com element de separació 
de carrils en el tram comprès entre els punts quilomètrics 3,700 i 3,900 de la carre-
tera B-124, situat entre Sabadell i Castellar del Vallès, i estudiar també la possible 
reordenació d’accessos del tram comprès entre els punts quilomètrics 4 i 6,500 de 
la mateixa B-124.

c) Fer una revisió de l’abalisament i la senyalització dels revolts, i també de la 
senyalització horitzontal i vertical general de la carretera B-124 entre Castellar del 
Vallès i Sant Llorenç Savall.

2. El Parlament de Catalunya, pel que fa al trànsit de ciclistes, insta el Govern a: 
a) Analitzar, per mitjà del grup de treball de carreteres compartides, format pel 

Departament de Territori i Sostenibilitat, el Servei Català de Trànsit, les diputacions 
i entitats de l’àmbit de la bici, la proposta d’implantar una senyalització especial a la 
carretera B-124 entre Sabadell i Castellar del Vallès en funció dels criteris establerts 
pel Grup de Treball GT-32 sobre senyalització.

b) Analitzar, atès que ja existeix un itinerari practicable per a bicicletes pel mar-
ge del riu Ripoll que connecta els nuclis de Castellar del Vallès i Sabadell, la pos-
sibilitat de configurar un itinerari alternatiu per l’eix de la carretera B-124 entre 
Sabadell i Castellar del Vallès, en el marc del projecte de desdoblament d’aquesta 
carretera.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Sergio Sanz Jiménez; la presidenta de 

la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 220/XI del Parlament de Catalunya, sobre els trens Avant 
entre Lleida i Barcelona
250-00376/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 8, 06.07.2016, DSPC-C 164

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 2016, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre els trens Avant entre Lleida i Barcelona 
(tram. 250-00376/11), presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Demanar al Govern de l’Estat que, tenint en compte que la distància entre 

Lleida i Barcelona, passant pel Camp de Tarragona, és de 200 quilòmetres i que el 
preu per quilòmetre és de 0,14 €/km, superior al d’altres zones de l’Estat, el rebaixi 
per situar-lo per dessota dels 0,10 €/km, de manera que sigui concordant amb els 
preus dels bitllets Avant d’altres serveis similars.

b) Demanar al Govern de l’Estat que apliqui les mateixes devolucions per retard 
en els bitllets de l’AVE i els Avant independentment del seu trajecte i dels motius 
que ocasionen aquest retard.

c) Demanar al Govern de l’Estat que modifiqui a la baixa el preu de l’abonament 
dels trens Avant, tenint en compte que es tracta d’un servei bàsic utilitzat per molts 
viatgers, i que se’n flexibilitzin les condicions d’ús per tal que aquests puguin ésser 
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més útils més dies i comportin un estalvi real i substancial per als centenars d’usu-
aris que diàriament utilitzen aquest servei públic.

d) Demanar al Govern de l’Estat que modifiqui les condicions de la targeta Plus 
en els següents termes: 

1r. Ampliar el termini de validesa dels abonaments: els de deu viatges haurien 
de tenir una validesa mínima d’un mes, i els de trenta i cinquanta viatges, de tres 
mesos.

2n. Permetre que, un cop formalitzat l’abonament, es pugui agafar qualsevol dels 
trens que fan el trajecte contractat.

3r. Fer que els usuaris d’aquesta targeta puguin disposar, igual que els de 
l’AVE, dels bitllets integrats de rodalies.

e) Demanar al Govern de l’Estat el traspàs a la Generalitat de Catalunya de la 
línia d’infraestructura ferroviària a les comarques de Lleida amb el finançament 
corresponent, per a poder articular, d’una manera efectiva i directa, una estratègia 
ferroviària de trens lleugers entre Lleida i Manresa, amb freqüències raonables, que 
permetin fer una aposta real pel transport públic a les terres de Lleida, i que aquesta 
línia serveixi com a tren llançadora via Lleida per a llargues distàncies.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Sergio Sanz Jiménez; la presidenta de 

la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 221/XI del Parlament de Catalunya, sobre el manteniment 
de la freqüència de pas dels autobusos de la línia que passa per 
Alcoletge
250-00392/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 8, 06.07.2016, DSPC-C 164

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 2016, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre el manteniment de la freqüència de pas 
dels autobusos de la línia que passa per Alcoletge (tram. 250-00392/11), presentada 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Junts pel Sí (reg. 29488).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir els mateixos serveis i fre-

qüències dels horaris dels autobusos que actualment comuniquen el municipi d’Al-
coletge amb la resta de municipis, independentment de la posada en marxa o del 
millorament del servei d’altres tipus de transport públic, tal com la Generalitat ha 
comunicat a l’Ajuntament que té previst de fer.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Sergio Sanz Jiménez; la presidenta de 

la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola
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Resolució 222/XI del Parlament de Catalunya, sobre el projecte 
d’ampliació del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou
250-00402/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 8, 06.07.2016, DSPC-C 164

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 2016, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre el projecte BCN World (tram. 250-
00402/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dur a terme, en el termini de dos mesos d’ençà de l’aprovació d’aquesta reso-

lució, una campanya informativa sobre la situació actual i la previsió de desenvolu-
pament del projecte d’ampliació del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou, 
adreçada principalment a les administracions locals i els agents socials afectats.

b) Impulsar, d’acord amb la normativa vigent, l’aprovació definitiva del Pla di-
rector urbanístic per a la reordenació de l’àmbit del Centre Recreatiu i Turístic de 
Vila-seca i Salou, per tal que amb la publicació d’aquest en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya entri en vigor la Resolució ECO/1982/2015, del 7 de se-
tembre, per la qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria del concurs públic 
per obtenir fins a un màxim de quatre autoritzacions per a la instal·lació i l’explo-
tació de casinos de joc en el centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou, entre els 
sol·licitants admesos.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Sergio Sanz Jiménez; la presidenta de 

la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 223/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’estació de tren 
de Bellvitge, a l’Hospitalet de Llobregat
250-00406/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 8, 06.07.2016, DSPC-C 164

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 2016, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre l’estació de tren de Bellvitge, a l’Hospi-
talet de Llobregat (tram. 250-00406/11), presentada pel Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Demanar al Ministeri de Foment i a Adif de corregir el pla d’obres a l’estació 

de tren de Bellvitge perquè s’hi tingui en compte l’accessibilitat de persones amb 
mobilitat reduïda.

b) Demanar al Govern de l’Estat que prioritzi el projecte del túnel ferroviari a 
l’Hospitalet de Llobregat, que permeti incrementar les freqüències de pas de manera 
que es millori notablement el servei d’aquestes línies; que dugui a terme les actua-
cions perquè la via del tren deixi d’ésser una barrera entre els barris de Bellvitge i 
la Gornal, i que compleixi el calendari dels treballs que s’hagi establert en un do-
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cument en què mostri el compromís, aquest cop ineludible, de dur a terme les obres 
reivindicades des de fa tants anys.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Sergio Sanz Jiménez; la presidenta de 

la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 225/XI del Parlament de Catalunya, sobre el teletreball i el 
treball a distància
250-00315/11

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, sessió 6, 07.07.2016, DSPC-C 170

La Comissió de Treball, en la sessió tinguda el dia 7 de juliol de 2016, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre el teletreball (tram. 250-00315/11), presen-
tada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí (reg. 27966).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar, per mitjà del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, 

una diagnosi específica de la situació del teletreball i el treball a distància a Catalu-
nya i l’evolució que han tingut els últims deu anys, per sectors productius.

b) Elaborar un programa d’accions per al desenvolupament del teletreball i el 
treball a distància i llurs avantatges com una forma d’organització del treball i per a 
la millora de la qualitat de la vida professional i personal dels treballadors per mitjà 
del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, i crear en el si d’aquest òrgan un 
grup de treball específic.

c) Incloure objectius mesurables i quantificables sobre implantació efectiva del 
teletreball.

d) Coordinar el conjunt de treballs al voltant del treball no presencial amb les 
activitats desplegades en el marc dels treballs de la reforma horària i del Consell 
Assessor per a la Reforma Horària.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2016
La secretària de la Comissió, Mireia Vehí i Cantenys; el president de la Comis-

sió, Bernat Solé i Barril

Resolució 226/XI del Parlament de Catalunya, sobre les cooperatives 
de treball associat
250-00398/11

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, sessió 6, 07.07.2016, DSPC-C 170

La Comissió de Treball, en la sessió tinguda el dia 7 de juliol de 2016, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la contractació de falsos autònoms (tram. 
250-00398/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 30659).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Crear una taula de concertació formada per les patronals del sector, els sindi-

cats, el Consell del Treball Autònom de Catalunya, el Govern i les administracions 
locals per a avaluar la problemàtica de l’ús fraudulent de les cooperatives de treball 
associat i les millores necessàries que s’han d’incorporar per a millorar les condi-
cions de treball.

b) Potenciar les actuacions de la Inspecció de Treball sobre les empreses que fan 
un ús fraudulent de les cooperatives, revisar-les en el marc de la taula de treball i 
adequar-les, si escau, per a així evitar la contínua vulneració dels drets dels treballa-
dors, el dúmping social que aquesta situació està generant i la competència deslleial 
cap a les empreses que compleixen la legalitat.

c) Analitzar, en el marc de la taula de treball que estableix la lletra a, quins són 
els canvis en la regulació legal i les estratègies que s’han d’emprar per a evitar l’ús 
fraudulent de les cooperatives de treball associat amb la finalitat d’eludir les limita-
cions legals pròpies de la contractació directa per part de les empreses usuàries. Les 
aportacions que en resultin s’hauran de fer arribar a la Comissió de Treball abans 
de finalitzar l’any.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2016
La secretària de la Comissió, Mireia Vehí i Cantenys; el president de la Comis-

sió, Bernat Solé i Barri

Resolució 227/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’adequació 
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a les recomanacions de 
l’Informe de fiscalització 4/2015 de la Sindicatura de Comptes
250-00410/11

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, sessió 6, 07.07.2016, DSPC-C 170

La Comissió de Treball, en la sessió tinguda el dia 7 de juliol de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’adequació del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya a les conclusions de l’Informe de fiscalització 4/2015 de 
la Sindicatura de Comptes (tram. 250-00410/11), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí (reg. 30658).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar, en el termini de dos mesos 

a partir de l’aprovació d’aquesta resolució, un informe que expliciti les adequacions 
que s’han produït en la gestió economicofinancera de les subvencions atorgades pel 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, amb relació a les recomanacions de l’Infor-
me de fiscalització 4/2015 de la Sindicatura de Comptes, i a fer que el Departament 
de Treball, Afers socials i Famílies el presenti davant la Comissió de Treball del 
Parlament tan bon punt estigui elaborat.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2016
La secretària de la Comissió, Mireia Vehí i Cantenys; el president de la Comis-

sió, Bernat Solé i Barril
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Resolució 228/XI del Parlament de Catalunya, sobre la situació dels 
treballadors de BIC Graphic
250-00433/11

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, sessió 6, 07.07.2016, DSPC-C 170

La Comissió de Treball, en la sessió tinguda el dia 7 de juliol de 2016, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la situació dels treballadors de BIC Graphic 
(tram. 250-00433/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista.

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya mostra el seu suport als treballadors de BIC Graphic.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a mitjançar entre l’empresa i els 

treballadors per a clarificar el futur laboral d’aquests i per a assegurar l’activitat pro-
ductiva i els llocs de treball.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2016
La secretària de la Comissió, Mireia Vehí i Cantenys; el president de la Comis-

sió, Bernat Solé i Barril
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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 del canvi climàtic
200-00001/11

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 6 de 
juliol de 2016, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte 
de llei del canvi climàtic (tram. 200-00001/11) i les esmenes presentades, d’acord 
amb l’article 118.1 i els concordants del Reglament del Parlament. La Ponència és 
integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Ferran Civit i Martí

Grup Parlamentari de Ciutadans
Lorena Roldán Suárez

Grup Parlamentari Socialista 
Jordi Terrades i Santacreu

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Hortènsia Grau Juan

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Marisa Xandri Pujol

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Mireia Boya e Busquet

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
El secretari de la Comissió, David Rodríguez i González; el president de la Co-

missió, Germà Bel Queralt

3.01.02. Proposicions de llei

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
202-00001/11

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 6 de ju-
liol de 2016, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre 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 (tram. 202-
00001/11) i les esmenes presentades, d’acord amb l’article 118.1 i els concordants del 
Reglament del Parlament. La Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Marc Sanglas i Alcantarilla
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Grup Parlamentari de Ciutadans
Marina Bravo Sobrino

Grup Parlamentari Socialista 
Jordi Terrades i Santacreu

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

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Santi Rodríguez i Serra

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Mireia Boya e Busquet

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2016
El secretari de la Comissió, David Rodríguez i González; el president de la Co-

missió, Germà Bel Queralt

Proposició de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat i 
d’incompatibilitats i dels conflictes d’interessos dels diputats  
i diputades del Parlament de Catalunya
202-00009/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC; GP JS (reg. 31502; 31508; 31513).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.07.2016 al 18.07.2016).
Finiment del termini: 19.07.2016; 12:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els centres residencials d’acció 
educativa
250-00464/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 32415).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la diada de Sant Jordi
250-00465/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 32416).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a Castellar del Vallès
250-00466/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 32291; 32417).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les obres de reforma de l’estació de 
Renfe de Manresa i el millorament de la mobilitat ferroviària entre 
Manresa i Barcelona
250-00467/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 32292).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les polítiques públiques per a fer front  
a l’epidèmia del VIH
250-00469/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 32293; 32418).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la cobertura de l’atenció bucodental  
i oftalmològica integral dels infants i els adolescents
250-00470/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 32294; 32419).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la incidència dels deures escolars en els 
estudiants
250-00471/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 32295; 32420).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la creació d’un protocol per a la pràctica 
d’analítiques als interns dels centres penitenciaris
250-00472/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 32296; 32421).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’estació de tren de Molins de Rei
250-00473/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 32297).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’adhesió a la Resolució 1815 de 
l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa
250-00474/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 32299; 32422).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el soterrament de les vies del tren al pas 
per Sant Feliu de Llobregat
250-00475/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 32300).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el pagament del deute de la Generalitat 
amb l’Ajuntament de Calafell
250-00477/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 32301; 32423).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la devolució de les pagues 
extraordinàries als empleats públics de la Generalitat
250-00478/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 32302; 32424).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement del dret d’excedència 
a les docents que se sotmetin a un tractament de fertilitat
250-00479/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 32303; 32425).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el compliment de les resolucions 1144/X 
i 64/XI, sobre la continuïtat de l’Escola Serra de Miralles i el nou 
institut de Tordera
250-00480/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 32304; 32426).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la jornada compactada als centres 
educatius
250-00481/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 32305; 32427).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el desplaçament de la línia de 220 kV 
Constantí-Viladecans al pas pel nucli urbà de Begues
250-00482/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 32306; 32428).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’atenció multidisciplinària i integral als 
pacients amb baixa visió i ceguesa
250-00483/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 32307).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la declaració de l’Escola l’Escoleta de 
Cerdanyola del Vallès com a centre educatiu públic singular
250-00484/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 32308; 32429).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la connectivitat del Maresme amb 
l’aeroport de Barcelona - El Prat
250-00485/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 32309; 32430).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el Tractat transatlàntic de comerç  
i inversions
250-00486/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 32310; 32431).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la inclusió de Querol en la denominació 
d’origen Penedès
250-00487/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 32311; 32432).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de l’Escola 
Can Fabra, de Barcelona
250-00488/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 32312; 32433).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la variant de la carretera C-245 a Sant 
Boi de Llobregat
250-00489/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 32313).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les condicions laborals de les cambreres 
de pisos
250-00490/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 32314; 32434).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la variant de la carretera C-59 a Sant 
Feliu de Codines
250-00491/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 32315).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions 
laborals del professorat
250-00492/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 32435).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.07.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre les obres d’art del Monestir de Sixena
250-00513/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32657 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 32657)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Proposta de resolució sobre les obres 
d’art del Monestir de Sixena (tram. 250-00513/11).

Esmena 1, GP C’s
De modificació del punt 1, que resta redactat de la següent manera
«En relació amb el litigi relatiu a la possessió d’algunes obres artístiques perta-

nyents al conjunt d’interès cultural del Monestir de Villanueva de Sijena: 
1. Reconeix la facultat de la Generalitat de Catalunya de promoure les accions 

judicials que siguin jurídicament i raonable viables.»

Esmena 2, GP C’s
D’addició d’un punt 2
«2. Demana a totes les parts en l’esmentat litigi que, de bona fe i en compliment 

dels deures legals, compleixin de manera diligent amb les obligacions i deures que 
dels pronunciaments judicials corresponents es puguin derivar, amb molt especial 
cura pel manteniment de la integritat i la conservació dels béns d’interès artístic i 
cultural.»

Esmena 3, GP C’s
D’addició d’un punt 3
«3. Manifesta la necessitat d’intentar cercar una solució amistosa en tot moment, 

basada en els principis de cooperació, lleialtat institucional i bona fe entre les ad-
ministracions publiques implicades, la qual podria ser beneficiosa per als ciutadans 
interessats.»

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s 
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4. Informació

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Martí Rosas Casals, de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del canvi 
climàtic
352-00197/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

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

Proposta de compareixença de Jordi Ortega, membre del Grup de 
Recerca del Canvi Climàtic i la Sostenibilitat de la Universidad Carlos 
III, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00238/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

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

Proposta de compareixença de Martí Boada, doctor en ciències 
ambientals de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei del canvi climàtic
352-00242/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

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

Proposta de compareixença de Martí Rosas Casals, professor de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
del canvi climàtic
352-00251/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió 5, tinguda 
el 06.07.2016, DSPC-C 168.
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Proposta de compareixença de Joan Bech, president de l’Associació 
Catalana de Meteorologia, amb relació al Projecte de llei del canvi 
climàtic
352-00254/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

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

Proposta de compareixença de Carme Garcia Lorés, exalcaldessa de 
Rubí i promotora del projecte Rubí Brilla, amb relació al Projecte de 
llei del canvi climàtic
352-00255/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

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

Proposta de compareixença d’una representació d’Unesa - 
Associació Espanyola de la Indústria Elèctrica amb relació al 
Projecte de llei del canvi climàtic
352-00257/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

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

Proposta de compareixença d’una representació de la Federació 
Catalana de Confraries de Pescadors amb relació al Projecte de llei 
del canvi climàtic
352-00259/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

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

Proposta de compareixença de Miguel Agustín Torres, president de 
Bodegas Torres, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00260/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió 5, tinguda 
el 06.07.2016, DSPC-C 168.
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Proposta de compareixença d’una representació del Foro de la 
Industria Nuclear Española amb relació al Projecte de llei del canvi 
climàtic
352-00277/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

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

Proposta de compareixença d’una representació del Consell General 
de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei del canvi 
climàtic
352-00286/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

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

Proposta de compareixença d’una representació d’Ecoembres amb 
relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00292/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

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

Proposta de compareixença d’una representació d’Ecovidrio amb 
relació al Projecte de llei del canvi climàtic
352-00293/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

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

Sol·licitud de compareixença de Ramón María Moreno, director 
general de la Casa Àsia, davant la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi 
sobre la situació i l’activitat de la Casa Àsia
356-00250/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 32048).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 08.07.2016.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença de Harrinson Cuero, representant del Proceso de 
Comunidades Negras de Colòmbia, davant la Comissió d’Acció 
Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per 
a explicar la situació de les comunitats afrocolombianes i els reptes 
del procés de pau per a les comunitats ètniques
357-00158/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Re-
lacions Institucionals i Transparència, tinguda el 07.07.2016, DSPC-C 172.

Compareixença de Jesús María Barrientos, president del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi de 
les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració 
Democràtica
357-00165/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per 
a la Regeneració Democràtica en la sessió 2, tinguda el 01.03.2016, DSPC-C 55.
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