
TAUL A DE CONT INGUT

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

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 decisió del Par-
lament Europeu i del Consell que modifica la Decisió 445/2014/UE per la qual s’es-
tableix una acció de la Unió relativa a les Capitals Europees de la Cultura per als 
anys 2020 a 2033
295-00056/11
Coneixement de la proposta 3

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el dret de l’infant a la llibertat de religió
250-00441/11
Rebuig 4

3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’Escola Mar Nova, de Premià de Mar
250-00508/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 5

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Informe de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent

260-00001/11 6

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’Anna Rius i Teresa Forcades davant la Comissió 
d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè ex-
pliquin les vexacions a què les van sotmetre els cossos de seguretat israelians en 
una visita a Palestina
356-00124/11
Retirada de la sol·licitud 6

Sol·licitud de compareixença de Jordi Sunyer Deu, especialista en epidemiologia am-
biental, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre els 
efectes nocius de la contaminació dels sòls del recinte industrial de l’empresa Ercros 
a Flix
356-00281/11
Sol·licitud 6

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XI legislatura · segon període · número 193 · divendres 22 de juliol de 2016



BOPC 193
22 de juliol de 2016

Taula de contingut 2

Sol·licitud de compareixença de Jordi Sierra Llopart, membre de la Unitat de Sanitat 
Ambiental i Edafologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, 
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre els efec-
tes nocius de la contaminació dels sòls del recinte industrial de l’empresa Ercros 
a Flix
356-00282/11
Sol·licitud 7

Sol·licitud de compareixença d’Esther Martí i Verges, membre de la Unitat de Sanitat 
Ambiental i Edafologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, 
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre els efec-
tes nocius de la contaminació dels sòls del recinte industrial de l’empresa Ercros 
a Flix
356-00283/11
Sol·licitud 7

Sol·licitud de compareixença del director general de l’Observatori Català de la Jo-
ventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la tasca 
de l’Observatori
356-00288/11
Sol·licitud 7

Sol·licitud de compareixença del director de l’Informe sobre la situació laboral dels 
joves, de l’Observatori Català de la Joventut, davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut perquè presenti les conclusions d’aquest informe
356-00289/11
Sol·licitud 7

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Ariño, director de l’informe «La participació 
cultural de la joventut catalana, 2001-2015», davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut perquè presenti les conclusions d’aquest informe
356-00290/11
Sol·licitud 8

Sol·licitud de compareixença d’una representació dels autors de l’informe «Atenció 
a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya», de la Fundació Pere Tarrés i la 
Federació de Salut Mental de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut perquè presentin les conclusions d’aquest informe
356-00291/11
Sol·licitud 8

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera d’Ensenyament 
sobre el mapa escolar i, específicament, sobre les línies i els grups de P3
355-00035/11
Substanciació 8

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

Compareixença d’Emilio Sánchez Ulled, fiscal delegat contra la corrupció a Barce-
lona, davant la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per 
a la Regeneració Democràtica
357-00174/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 8
Substanciació 9

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contractació del servei de manteniment evolutiu i correctiu de les aplicacions cor-
poratives de l’entorn web del Parlament de Catalunya
615-00002/11
Formalització del contracte 9

Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització del 
paper reciclat en el Parlament i en 
els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990. 

Els documents publicats en el 
Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) són una 
reproducció fidel dels documents 
originals entrats al Registre.

La numeració del BOPC no està 
necessàriament vinculada a una 
sola data.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7798 
DL: B-20.066-1980

www.parlament.cat

www.parlament.cat


BOPC 193
22 de juliol de 2016

1.40.03. Coneixements de les propostes 3 

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

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 
decisió del Parlament Europeu i del Consell que modifica la Decisió 
445/2014/UE per la qual s’estableix una acció de la Unió relativa a les 
Capitals Europees de la Cultura per als anys 2020 a 2033
295-00056/11

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.



BOPC 193
22 de juliol de 2016

2.10.25. Propostes de resolució 4

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el dret de l’infant a la llibertat de religió
250-00441/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 7, tinguda el 
20.07.2016, DSPC-C 184.
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’Escola Mar Nova, de Premià de Mar
250-00508/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 33472).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.07.2016; 12:00 h.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Informe de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent
260-00001/11

N. de la r.: Al BOPC 190 de 20 de juliol de 2016, pàg. 34, en la fase de maquetació 
de la publicació oficial no es va aplicar correctament la jerarquia de text que corres-
pon al títol del punt 6.5.

6.5. PROPOSTES DE CONCLUSIONS TRANSACCIONADES ENTRE EL G. P. DE 

JUNTS PEL SÍ I EL G. P. DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (PRESENTADES EN LA MATEIXA SESSIÓ DE LA COMISSIÓ 

TINGUDA EL DIA 18 DE JULIOL DE 2016)

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’Anna Rius i Teresa Forcades davant 
la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència perquè expliquin les vexacions a què les van sotmetre 
els cossos de seguretat israelians en una visita a Palestina
356-00124/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CSP (reg. 32850).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Insti-
tucionals i Transparència, 19.07.2016.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Sunyer Deu, especialista 
en epidemiologia ambiental, davant la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat perquè informi sobre els efectes nocius de la 
contaminació dels sòls del recinte industrial de l’empresa Ercros 
a Flix
356-00281/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 33079).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 14.07.2016.
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Sol·licitud de compareixença de Jordi Sierra Llopart, membre de la 
Unitat de Sanitat Ambiental i Edafologia de la Facultat de Farmàcia 
de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat perquè informi sobre els efectes nocius de la 
contaminació dels sòls del recinte industrial de l’empresa Ercros 
a Flix
356-00282/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 33079).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 14.07.2016.

Sol·licitud de compareixença d’Esther Martí i Verges, membre de la 
Unitat de Sanitat Ambiental i Edafologia de la Facultat de Farmàcia 
de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat perquè informi sobre els efectes nocius de la 
contaminació dels sòls del recinte industrial de l’empresa Ercros 
a Flix
356-00283/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 33079).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 14.07.2016.

Sol·licitud de compareixença del director general de l’Observatori 
Català de la Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut 
perquè informi sobre la tasca de l’Observatori
356-00288/11

SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC (reg. 33305).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 19.07.2016.

Sol·licitud de compareixença del director de l’Informe sobre la 
situació laboral dels joves, de l’Observatori Català de la Joventut, 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè presenti les 
conclusions d’aquest informe
356-00289/11

SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC (reg. 33306).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 19.07.2016.



BOPC 193
22 de juliol de 2016

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern 8

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Ariño, director de l’informe 
«La participació cultural de la joventut catalana, 2001-2015», davant la 
Comissió de Polítiques de Joventut perquè presenti les conclusions 
d’aquest informe
356-00290/11

SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC (reg. 33307).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 19.07.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació dels autors de 
l’informe «Atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya», 
de la Fundació Pere Tarrés i la Federació de Salut Mental de 
Catalunya, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè 
presentin les conclusions d’aquest informe
356-00291/11

SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC (reg. 33308).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 19.07.2016.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera 
d’Ensenyament sobre el mapa escolar i, específicament, sobre les 
línies i els grups de P3
355-00035/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 11 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 
19.07.2016, DSPC-C 180.

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

Compareixença d’Emilio Sánchez Ulled, fiscal delegat contra la 
corrupció a Barcelona, davant la Comissió d’Estudi de les Mesures 
de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica
357-00174/11

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 6, tinguda el 19.07.2016, DSPC-C 182.
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SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Llui-
ta contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica, tinguda el 19.07.2016, 
DSPC-C 182.

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contractació del servei de manteniment evolutiu i correctiu de les 
aplicacions corporatives de l’entorn web del Parlament de Catalunya
615-00002/11

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Secretaria General
Anunci pel qual es fa pública la formalització del contracte del servei de mante-

niment evolutiu i correctiu de les aplicacions corporatives de l’entorn web del Parla-
ment de Catalunya (expedient número 615-00002/11).

D’acord amb el que estableix la clàusula 34.1 del plec de clàusules administra-
tives del contracte del servei de manteniment evolutiu i correctiu de les aplicacions 
corporatives de l’entorn web del Parlament de Catalunya, es fa pública la formalit-
zació d’aquest contracte.

Sistema de licitació: procediment obert, tramitació ordinària.
Expedient: 615-00002/11.
Objecte: contractació del servei de manteniment evolutiu i correctiu de les apli-

cacions corporatives de l’entorn web del Parlament de Catalunya.
Empresa adjudicatària: Abast Solutions, SA.
Import del contracte:  90.100,00 € (21% d’IVA no inclòs).
Durada del contracte:  dotze mesos de durada inicial de contracte.
Data de formalització: 14 de juliol de 2016.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)
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