
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 259/XI del Parlament de Catalunya, sobre els menjadors escolars i els 
alumnes amb trastorn de l’espectre autista
250-00274/11
Adopció 9

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 pel qual es modifica el Reglament (UE) 531/2012 
amb relació a les normes dels mercats majoristes d’itinerància
295-00057/11
Coneixement de la proposta 9

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del 
funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives
200-00008/11
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 10

Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
200-00009/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 10

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
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups socials 10
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat 11

Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
202-00017/11
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 12

Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
202-00022/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 12

Proposició de llei d’accés als llibres de text per mitjà d’un sistema de préstec
202-00032/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 12

Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
202-00033/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 12
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Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de 
serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en situació de 
dependència
202-00036/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 12

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 set membres de la Comissió de Control de les Consultes 
Populars no Referendàries
284-00006/11
Propostes de candidats 13

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’adhesió a la Resolució 1815 de l’Assemblea Parlamen-
tària del Consell d’Europa
250-00474/11
Esmenes presentades 15

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
Esmenes presentades 16

Proposta de resolució sobre el Tractat transatlàntic de comerç i inversions
250-00486/11
Esmenes presentades 16

Proposta de resolució sobre les condicions laborals de les cambreres de pisos
250-00490/11
Esmenes presentades 17

Proposta de resolució sobre les biblioteques escolars
250-00493/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la formació d’especialistes en biblioteques escolars
250-00494/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre l’ús de WhatsApp com a mitjà de comunicació
250-00495/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el compliment del Conveni col·lectiu de l’Hospital Uni-
versitari Sant Joan, de Reus
250-00496/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la recuperació del servei de la línia S5 de Ferrocarrils 
de la Generalitat a Rubí
250-00497/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla estratègic de reactivació socio-
econòmica del Baix Penedès
250-00498/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el finançament de la llet sense lactosa per als infants 
amb intolerància
250-00499/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el finançament de les màscares d’inhalació pediàtrica
250-00500/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’oferta del cicle formatiu d’administració i finances a 
l’Institut J. V. Foix, de Rubí
250-00502/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20
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Proposta de resolució sobre les proves complementàries sol·licitades per l’Institut 
Català d’Avaluacions Mèdiques per a malalts de síndromes de sensibilització central
250-00503/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la creació del bus universitari per a l’àmbit de la Uni-
versitat Rovira i Virgili
250-00504/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures relatives a una alimentació espe-
cífica per a menors amb intoleràncies o al·lèrgies alimentàries
250-00506/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la construcció del canal Segarra-Garrigues
250-00507/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre el desplegament integral de la Llei 11/2014, per a ga-
rantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a era-
dicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
250-00509/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre el millorament del transport públic als municipis de la 
plana del delta del Llobregat
250-00510/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la persecució dels crims del franquisme
250-00530/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la segregació educativa
300-00081/11
Presentació: GP CSP 21

Interpel·lació al Govern sobre les comunitats catalanes a l’exterior
300-00082/11
Presentació: GP CUP-CC 22

Interpel·lació al Govern sobre les universitats
300-00083/11
Presentació: GP SOC 22

Interpel·lació al Govern sobre l’audiència i la pluralitat de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals
300-00084/11
Presentació: GP SOC 22

Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures ferroviàries
300-00085/11
Presentació: GP C’s 23

Interpel·lació al Govern sobre la política de seguretat
300-00086/11
Presentació: GP PPC 23

4. Informació

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre el col·lectiu Mossos per la Independència i sobre l’ús que aquest col·lectiu fa 
d’una imatge basada en el logotip oficial del Cos de Mossos d’Esquadra
354-00080/11
Rebuig de la sol·licitud 24
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut 
sobre les informacions aparegudes amb relació a la cessió de la gestió de l’Hospital 
Duran i Reynals, de l’Hospitalet de Llobregat, a SSR Hestia
354-00081/11
Acord sobre la sol·licitud 24

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut 
sobre les informacions aparegudes amb relació a la cessió de la gestió d’un hospi-
tal públic a SSR Hestia
354-00082/11
Acord sobre la sol·licitud 24

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Tost i Borràs, director de l’Agència de 
Residus de Catalunya, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, perquè 
informi sobre el procés i el pla de descontaminació i restauració que ha de portar 
a terme Ercros als sòls industrials de Flix
356-00154/11
Acord sobre la sol·licitud 24

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Hisenda davant la Comissió d’Economia 
i Hisenda perquè presenti l’informe del Departament d’Economia i Hisenda sobre 
les possibles reformes de l’impost sobre la renda de les persones físiques, l’impost 
sobre successions i donacions i l’impost sobre el patrimoni
356-00231/11
Acord sobre la sol·licitud 25

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre les notícies aparegudes a la premsa amb relació a 
l’elaboració per la Divisió d’Afers Interns dels Mossos d’Esquadra d’un fitxer amb 
dades de periodistes
356-00232/11
Acord sobre la sol·licitud 25

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
Acord sobre la sol·licitud 25

Sol·licitud de compareixença de Carlos Pérez Solsona, agent dels Mossos d’Esqua-
dra, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la problemàtica del règim 
disciplinari del Cos de Mossos d’Esquadra
356-00244/11
Acord sobre la sol·licitud 25

Sol·licitud de compareixença de Felipe Amador Amador, agent dels Mossos d’Es-
quadra, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la problemàtica del règim 
disciplinari del Cos de Mossos d’Esquadra
356-00245/11
Retirada de la sol·licitud 26

Sol·licitud de compareixença de Francisco Javier Carrión Fernández, agent dels Mos-
sos d’Esquadra, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la problemàtica 
del règim disciplinari del Cos de Mossos d’Esquadra
356-00246/11
Retirada de la sol·licitud 26

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 so-
bre la reorganització de l’Oficina
356-00251/11
Acord sobre la sol·licitud 26

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre les informacions aparegudes amb relació a l’atac al 
web del Sindicat de Policies de Catalunya de l’octubre del 2013
356-00256/11
Rebuig de la sol·licitud 26
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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 in-
formacions aparegudes amb relació a l’atac al web del Sindicat de Policies de Ca-
talunya de l’octubre del 2013
356-00257/11
Acord sobre la sol·licitud 27

Sol·licitud de compareixença de Joan Grimalt Obrador, professor del Consell Superior 
d’Investigacions Científiques i expert en geoquímica orgànica ambiental, davant la 
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè expliqui l’eliminació dels residus 
dels sòls industrials i la contaminació dels sòls al recinte industrial d’Ercros a Flix
356-00261/11
Acord sobre la sol·licitud 27

Sol·licitud de compareixença de Marta Pujadas i Garriga, doctora en ciència i tec-
nologia ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona i autora d’una tesi 
sobre la planta química de Flix, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 
perquè expliqui l’eliminació dels residus dels sòls industrials i la contaminació dels 
sòls al recinte industrial d’Ercros a Flix
356-00262/11
Acord sobre la sol·licitud 27

Sol·licitud de compareixença de Marc Mur Bages, alcalde de Flix, davant la Comissió 
de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè exposi les demandes de l’Ajuntament amb 
relació a la contaminació dels sòls dels terrenys d’Ercros
356-00263/11
Acord sobre la sol·licitud 27

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Xarxa de Clústers Catalans 
(clusters.cat) davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè exposi les seves 
activitats i la situació i l’evolució dels clústers
356-00265/11
Sol·licitud 28

Sol·licitud de compareixença de Maite Masià i Ayala, directora interina de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
el seu pla d’acció i les mesures previstes en la lluita contra la corrupció
356-00266/11
Acord sobre la sol·licitud 28

Sol·licitud de compareixença d’Assumpció Riba, exresponsable d’auditoria interna 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
faci balanç de la seva gestió i dels resultats de les auditories internes
356-00267/11
Acord sobre la sol·licitud 28

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
Acord sobre la sol·licitud 28

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
Acord sobre la sol·licitud 29

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
Acord sobre la sol·licitud 29

Sol·licitud de compareixença de representants de la Plataforma per a la Defensa de 
l’Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya davant la Comissió de Treball perquè 
exposin els resultats de l’informe sobre la salut mental en el marc del treball
356-00285/11
Sol·licitud 29
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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’acomiadament del director general 
d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya
355-00024/11
Substanciació 29

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el Pla 
general de seguretat de Catalunya 2016-2019
355-00037/11
Substanciació 30

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibi-
litat i el conseller d’Empresa i Coneixement sobre les gestions fetes amb Vueling per 
a solucionar els problemes causats als viatgers de l’aeroport de Barcelona - el Prat
355-00040/11
Substanciació 30

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les in-
formacions aparegudes amb relació a la cessió de la gestió de l’Hospital Duran i 
Reynals, de l’Hospitalet de Llobregat, a SSR Hestia
355-00042/11
Acord de tenir la sessió informativa 30

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

Compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat per a informar sobre la situació de l’empresa Aigües Ter Llobregat
357-00049/11
Substanciació 30

Compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió d’Economia i Hisenda 
per a informar sobre el programa «Educació financera a les escoles de Catalunya»
357-00092/11
Substanciació 31

Compareixença d’una representació de l’Associació pel Suport a Persones amb Dis-
capacitat Mental davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre 
els projectes de l’entitat
357-00105/11
Substanciació 31

Compareixença d’un representant del Grup Planeta davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals per a informar sobre les converses fetes públiques per un mitjà de co-
municació relacionades amb l’Oficina Antifrau de Catalunya
357-00138/11
Substanciació 31

Compareixença de Maite Masià i Ayala, directora adjunta de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre la reorga-
nització de l’Oficina
357-00175/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 31
Substanciació 31

Compareixença de Maite Masià i Ayala, directora interina de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre el seu pla 
d’acció i les mesures previstes en la lluita contra la corrupció
357-00176/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 32
Substanciació 32

Compareixença d’Assumpció Riba, exresponsable d’auditoria interna de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a fer balanç de 
la seva gestió i dels resultats de les auditories internes
357-00177/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 32
Substanciació 32
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Compareixença de Josep Maria Tost i Borràs, director de l’Agència de Residus de 
Catalunya, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, per a informar sobre 
el procés i el pla de descontaminació i restauració que ha de portar a terme Ercros 
als sòls industrials de Flix
357-00180/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 32

Compareixença de Joan Grimalt Obrador, professor del Consell Superior d’Investi-
gacions Científiques i expert en geoquímica orgànica ambiental, davant la Comissió 
de Medi Ambient i Sostenibilitat per a explicar l’eliminació dels residus dels sòls in-
dustrials i la contaminació dels sòls al recinte industrial d’Ercros a Flix
357-00181/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 33

Compareixença de Marta Pujadas i Garriga, doctora en ciència i tecnologia ambien-
tals per la Universitat Autònoma de Barcelona i autora d’una tesi sobre la planta 
química de Flix, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a explicar 
l’eliminació dels residus dels sòls industrials i la contaminació dels sòls al recinte 
industrial d’Ercros a Flix
357-00182/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 33

Compareixença de Marc Mur Bages, alcalde de Flix, davant la Comissió de Medi 
Ambient i Sostenibilitat per a exposar les demandes de l’Ajuntament amb relació a 
la contaminació dels sòls dels terrenys d’Ercros
357-00183/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 33

Compareixença de Jordi Sunyer Deu, especialista en epidemiologia ambiental, da-
vant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre els efectes 
nocius de la contaminació dels sòls del recinte industrial de l’empresa Ercros a Flix
357-00184/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 33

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 Co-
missió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre els efectes nocius de 
la contaminació dels sòls del recinte industrial de l’empresa Ercros a Flix
357-00185/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 34

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 Co-
missió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre els efectes nocius de 
la contaminació dels sòls del recinte industrial de l’empresa Ercros a Flix
357-00186/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 34

Compareixença del secretari d’Hisenda davant la Comissió d’Economia i Hisenda 
per a presentar l’informe del Departament d’Economia i Hisenda sobre les possi-
bles reformes de l’impost sobre la renda de les persones físiques, l’impost sobre 
successions i donacions i l’impost sobre el patrimoni
357-00187/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 34

Compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior per a 
informar sobre les notícies aparegudes a la premsa amb relació a l’elaboració per la 
Divisió d’Afers Interns dels Mossos d’Esquadra d’un fitxer amb dades de periodistes
357-00188/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 34

Compareixença de Carlos Pérez Solsona, agent dels Mossos d’Esquadra, davant la 
Comissió d’Interior per a informar sobre la problemàtica del règim disciplinari del 
Cos de Mossos d’Esquadra
357-00189/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 35
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 21
Convocada per al 26 de juliol de 2016 35
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 259/XI del Parlament de Catalunya, sobre els menjadors 
escolars i els alumnes amb trastorn de l’espectre autista
250-00274/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 11, 19.07.2016, DSPC-C 180

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 19 de juliol de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre els menjadors escolars i els alumnes 
amb trastorn de l’espectre autista (tram. 250-00274/11), presentada pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí (reg. 26480).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a dotar de personal qualificat tots els 

centres amb alumnes diagnosticats amb trastorn de l’espectre autista, perquè aquests 
alumnes puguin ésser usuaris del servei de menjador si ho decideixen així llurs fa-
mílies.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, María José García Cuevas; el presi-

dent de la Comissió, Rafel Bruguera Batalla

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 pel qual es modifica 
el Reglament (UE) 531/2012 amb relació a les normes dels mercats 
majoristes d’itinerància
295-00057/11

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

3.01.01. Projectes de llei

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
200-00008/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC; GP JS (reg. 33433; 33455; 33465).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.07.2016; 12:00 h.

Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació 
pública
200-00009/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC (reg. 33434; 33456).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies hàbils (del 26.07.2016 al 
28.07.2016).
Finiment del termini: 29.07.2016; 12:00 h.

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

TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS I GRUPS SOCIALS

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 20.07.2016, DSPC-C 187

COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS I GRUPS SOCIALS TINGUDES DAVANT 

LA COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

El dia 11 de maig, DSPC-C 118 
Compareixença de Jordi Colomer i Missé, assessor tècnic de serveis (tram. 353-

00073/11)
Compareixença d’Hug March, investigador de la Universitat Oberta de Catalu-

nya i del grup d’aigua del Col·legi Oficial d’Ambientòlegs de Catalunya (tram. 353-
00076/11)

Compareixença d’una representació de la plataforma Aigua és Vida (tram. 353-
00081/11)

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres (tram. 353-00089/11)
Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors (tram. 

353-00090/11)
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El dia 6 de juliol, DSPCC 168
Compareixença de Pau Villòria Sistach, ex-secretari general de Territori i Soste-

nibilitat (tram. 353-00080/11)
Compareixença de Lluís Miquel Recoder i Miralles, exconseller de Territori i 

Sostenibilitat (tram. 353-00082/11)
Compareixença de Pablo Herrez, director de l’Assessoria Jurídica de l’Agència 

Catalana de l’Aigua (tram. 353-00088/11)
Compareixença de Luis Babiano, gerent de l’Associació Espanyola d’Operadors 

Públics d’Abastiment i Sanejament (tram. 353-00077/11)

El dia 20 de juliol, DSPC-C 187
Compareixença d’Eloi Badia, regidor de l’Ajuntament de Barcelona (tram. 353-

00071/11)
Compareixença de Sergi Alegre, regidor de l’Ajuntament del Prat de Llobregat i 

responsable de l’Empresa Municipal d’Aigües (tram. 353-00086/11)
Compareixença de José Montero, alcalde de Montornès del Vallès (tram. 353-

00087/11)
Compareixença de Lluc V. Pelàez, exbatlle de Figaró-Montmany (Vallès Orien-

tal) (tram. 353-00075/11)
Compareixença de Francisco Rodríguez, en representació de la Taula de Terrassa 

(tram. 353-00070/11)
Compareixença de Joan Gaya, gerent del Consorci per a la Gestió d’Aigües de 

Catalunya (tram. 353-00084/11)

COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS I GRUPS SOCIALS DECAIGUDES

Compareixença de Míriam Planas, en representació d’Enginyers sense Fronteres, 
(tram. 353-00069/11)

Compareixença de Fernando Urruticoechea, economista i interventor general 
municipal de l’Ajuntament d’Oriola (Baix Segura) (tram. 353-00072/11)

Compareixença de Jaume Solà, exdirector de l’Agència Catalana de l’Aigua 
(tram. 353-00074/11)

Compareixença d’Anne Le Strat, impulsora del projecte de remunicipalització de 
París (tram. 353-00078/11)

Compareixença de Dorothea Haerlin, en representació de Berliner Wasserstich 
(tram. 353-00079/11)

Compareixença d’una representació d’Acciona (tram. 353-00083/11)
Compareixença d’Antoni Sala, exgerent d’Aigües Ter Llobregat (tram. 353-

00085/11)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 dies hàbils (del 26.07.2016 al 
06.09.2016).
Finiment del termini: 07.09.2016; 12:00 h.
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Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
202-00017/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC (reg. 33394; 33436; 33458).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 26.07.2016 al 28.07.2016).
Finiment del termini: 29.07.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 
de desembre
202-00022/10

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

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC; GP JS (reg. 33437; 33459; 33467).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.07.2016 al 27.07.2016).
Finiment del termini: 28.07.2016; 12:00 h.

Proposició de llei d’accés als llibres de text per mitjà d’un sistema de 
préstec
202-00032/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP JS (reg. 33460; 33468).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.07.2016; 12:00 h.

Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i 
discriminació
202-00033/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC; GP JS (reg. 33438; 33461; 33469).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.07.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la 
prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les 
persones en situació de dependència
202-00036/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP JS (reg. 33462; 33470).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.07.2016; 12:00 h.
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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 set membres de la Comissió de Control de 
les Consultes Populars no Referendàries
284-00006/11

PROPOSTES DE CANDIDATS

Reg. 33594; 33687; 33696; 33764; 33765; 33780 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 22.07.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 33594)

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 Agnès Pardell 
Veà com a membre de la Comissió de Control de les Consultes Populars no Refe-
rendàries, amb relació al Procediment per a elegir set membres de la Comissió de 
Control de les Consultes Populars no Referendàries (tram. 284-00006/11).

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

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

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 33687)

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, propo-
sa Mercè Claramunt Bielsa com a membre, amb relació al Procediment per a elegir 
set membres de la Comissió de Control de les Consultes Populars no Referendàries 
(tram. 284-00006/11).

Palau del Parlament, 21 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 DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 33696)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 176.1 del 
Reglament del Parlament, proposa Esther Sancho i Cepero com a jurista, amb rela-
ció al Procediment per a elegir set membres de la Comissió de Control de les Con-
sultes Populars no Referendàries (tram. 284-00006/11).

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

N. de la r.: El currículum de la candidata pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 33764)

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 candidats 
a la Comissió de Control de les Consultes Populars no Referendàries (tram. 284-
00006/11), les següents persones: 

– Judith Gifreu i Font
– Marc Marsal i Ferret

Palau del Parlament, 21 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 Parlament.

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 33765)

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 José Car-
los Remotti Carbonell amb relació al Procediment per a elegir set membres de la Co-
missió de Control de les Consultes Populars no Referendàries (tram. 284-00006/11).

Palau del Parlament, 22 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 DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 33780)

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 Beatriz Díaz del Rio Mollfulleda en relació al Procediment per a elegir 
set membres de la Comissió de Control de les Consultes Populars no Referendàries 
(tram. 284-00006/11).

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

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

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33422 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 21.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 33422)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació de tota la proposta
«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a aplicar la normativa sobre ex-

posició a camps electromagnètics indicada a la Recomanació del Consell de la Unió 
Europea, de 12 de juliol de 1999, relativa a l’exposició del públic en general a camps 
electromagnètics, que és aplicada per la majoria dels estats de la Unió Europea i de 
la resta del món.

»2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fomentar i impulsar iniciatives 
de conscienciació i informació a la ciutadania, entre d’altres aspectes, en relació 
amb els nivells reals d’exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència de la 
població a Catalunya, amb l’objectiu de reduir la percepció d’un possible risc per 
a la salut que una part de la ciutadania relaciona amb l’exposició a camps electro-
magnètics de radiofreqüència.»

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33424 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 21.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 33424)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació de tota la proposta
«El Parlament de Catalunya, amb relació al soterrament de la línia 220 kV 

Constantí-Viladecans, al seu pas pel casc urbà del municipi de Begues (Baix Llo-
bregat), insta el Govern a posar en marxa la comissió mixta entre la Generalitat, 
l’Ajuntament i Red Eléctrica de España en el termini d’un mes a comptar de l’adop-
ció d’aquesta resolució.»
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Proposta de resolució sobre el Tractat transatlàntic de comerç  
i inversions
250-00486/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33411 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 21.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 33411)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació i addició del punt 1
«1. Manifestar el suport a què la signatura dels tractats en curs de negociació o 

aprovació –TTIP, CETA, TISA– i de qualsevol tractat similar, sigui avaluada amb 
totes les garanties que: 

»– Es preservin la sobirania i les competències de les institucions electes, als di-
ferents nivells, per actuar en favor dels interessos de la ciutadania i de l’economia 
local en matèries de legislació social, protecció dels drets dels consumidors i consu-
midores, medi ambient i polítiques actives de compra pública.

»– Es defensi o millori l’actual marc legislatiu i reglamentari, nacional o euro-
peu, en matèria social, econòmica, de salut, cultural, ambiental, i de defensa dels 
serveis públics.

»– Es prioritzi el model social europeu i es garanteixin els drets laborals.
»– Es dissenyi un sistema d’arbitratge de disputes d’empreses als Estats que eviti 

la instrumentalització de la intervenció de les ETN en els processos polítics de re-
gulació del comerç i la inversió.

»– Es salvaguardin els serveis públics essencials, els drets socials, la singularitat 
de determinats sectors, com el de la cultura.»

Esmena 2, GP JS (2)
D’addició al punt 3
«3. Promoure la informació i el debat al nostre país i, a aquest efecte, crear 

al Parlament una Comissió d’estudi dels possibles impactes del TTIP, CETA i el 
TISA en els diferents àmbits econòmics, socials, culturals i ecològics de Catalu-
nya, amb una participació plural i equilibrada dels sectors interessats. A tal efecte, 
amb vista que s’avaluï el tractat amb totes les garanties i que cada sector conegui 
les seves repercussions, es fa necessari disposar de més informació sobre els impac-
tes sectorials amb debats sectorials i amb representants dels consumidors sobre els 
continguts i l’abast del text. També s’ha d’avaluar l’adaptació de la regulació a les 
necessitats de les pimes.»

Esmena 3, GP JS (3)
D’addició d’un nou punt 6
«6. Insta el Govern a fer les gestions oportunes davant el Govern de l’Estat per 

exigir que la informació disponible sobre qualsevol proposta d’acord comercial su-
pranacional es faciliti als i les diputades del Parlament de Catalunya tal i com es 
fa en altres països, habilitant els mecanismes necessaris per aquells continguts de 
caràcter confidencial.»
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Proposta de resolució sobre les condicions laborals de les cambreres 
de pisos
250-00490/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33429 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTR, 20.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 33429)

Esmena 1, GP JS (1)
De supressió
«1. Vigilar que la càrrega de treball per a les cambreres de pis sigui adequada, 

de manera que no suposi un dany per a la seva salut. Per d’establir el límit màxim 
de càrrega laboral, tenint en compte les condicions dels diferents establiments i l’er-
gonomia dels mateixos, s’haurà de comptar amb la participació dels agents socials 
a través dels comitès de salut i seguretat laboral.»

Esmena 2, GP JS (2)
De modificació i addició
«2. Que l’Institut de Seguretat i Salut Laboral (ISSL), dugui a terme un estudi 

tècnic per analitzar les condicions d’ergonomia i els sobreesforços de treball de les 
cambreres de pis. Amb aquest estudi és disposarà d’un instrument vàlid per avaluar 
de forma més eficaç els efectes de les càrregues de treball per a les cambreres de 
pis, per tal de que puguin realitzar el seu treball amb dignitat i sense posar en risc 
la seva salut. I que alhora incrementi, si convé, el nombre de tècnics de salut laboral 
i els especialistes en ergonomia, i el desenvolupament d’accions específiques en ma-
tèria de prevenció de riscos laborals.»

Esmena 3, GP JS (3)
De modificació
«3. Promoure, en el marc de la Comissió de Seguretat i Salut Laboral del Con-

sell de Relacions Laborals, que patronal i els sindicats arribin a un acord on es li-
miti les unitats màximes de càrrega de feina per a les cambreres de pis, per tal de 
garantir les condicions necessàries per assolir uns nivells de seguretat i salut laboral 
adequats.»

Esmena 4, GP JS (4)
De modificació
«4. Que, en les seves competències, posi en marxa una campanya específica de 

la Inspecció de Treball de Catalunya amb els següents objectius:»

Esmena 5, GP JS (5)
De modificació
«B. Revisar les avaluacions de risc i el sistema de control de la jornada de treball.»

Esmena 6, GP JS (6)
De modificació
«C. Exigir les responsabilitats en matèria preventiva a tots els subjectes respon-

sables que intervenen en la relació laboral.»

Esmena 7, GP JS (7)
De modificació
«D. Controlar el frau en la contractació i exigir el seu compliment.»
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Proposta de resolució sobre les biblioteques escolars
250-00493/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CSP; GP JS (reg. 33089; 33168).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.07.2016 al 26.07.2016).
Finiment del termini: 27.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la formació d’especialistes  
en biblioteques escolars
250-00494/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CSP; GP JS (reg. 33090; 33169).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.07.2016 al 26.07.2016).
Finiment del termini: 27.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’ús de WhatsApp com a mitjà  
de comunicació
250-00495/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 33170).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.07.2016 al 26.07.2016).
Finiment del termini: 27.07.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el compliment del Conveni col·lectiu  
de l’Hospital Universitari Sant Joan, de Reus
250-00496/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 33171).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.07.2016 al 26.07.2016).
Finiment del termini: 27.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la recuperació del servei de la línia S5 
de Ferrocarrils de la Generalitat a Rubí
250-00497/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 33080; 33172).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.07.2016 al 26.07.2016).
Finiment del termini: 27.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla estratègic  
de reactivació socioeconòmica del Baix Penedès
250-00498/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 33173).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.07.2016 al 26.07.2016).
Finiment del termini: 27.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el finançament de la llet sense lactosa 
per als infants amb intolerància
250-00499/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 33174).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.07.2016 al 26.07.2016).
Finiment del termini: 27.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el finançament de les màscares 
d’inhalació pediàtrica
250-00500/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 33175).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.07.2016 al 26.07.2016).
Finiment del termini: 27.07.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’oferta del cicle formatiu 
d’administració i finances a l’Institut J. V. Foix, de Rubí
250-00502/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 33176).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.07.2016 al 26.07.2016).
Finiment del termini: 27.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les proves complementàries sol·licitades 
per l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques per a malalts de 
síndromes de sensibilització central
250-00503/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 33177).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.07.2016 al 26.07.2016).
Finiment del termini: 27.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la creació del bus universitari  
per a l’àmbit de la Universitat Rovira i Virgili
250-00504/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 33081; 33178).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.07.2016 al 26.07.2016).
Finiment del termini: 27.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures relatives  
a una alimentació específica per a menors amb intoleràncies o 
al·lèrgies alimentàries
250-00506/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 33179).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.07.2016 al 26.07.2016).
Finiment del termini: 27.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció del canal Segarra-
Garrigues
250-00507/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 33180).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.07.2016 al 26.07.2016).
Finiment del termini: 27.07.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el desplegament integral 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
250-00509/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 33182).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.07.2016 al 26.07.2016).
Finiment del termini: 27.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el millorament del transport públic  
als municipis de la plana del delta del Llobregat
250-00510/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 33082; 33183).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.07.2016 al 26.07.2016).
Finiment del termini: 27.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la persecució dels crims del franquisme
250-00530/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 33586).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.07.2016; 12:00 h.

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la segregació educativa
300-00081/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 33689 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.07.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 157 
del Reglament del Parlament, presenten la Interpel·lació al Govern sobre la segrega-
ció educativa, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 26, 27 i 28 de juliol de 2016, amb el text següent: 

– Sobre la segregació educativa.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP 
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Interpel·lació al Govern sobre les comunitats catalanes a l’exterior
300-00082/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 33692 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.07.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenten la Interpel·lació 
al Govern sobre les comunitats catalanes a l’exterior, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 26, 27 i 28 de juliol de 2016, amb el 
text següent: 

– Sobre les comunitats catalanes a l’exterior.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC 

Interpel·lació al Govern sobre les universitats
300-00083/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 33703 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.07.2016

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 universitats, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir 
lloc els propers dies 26, 27 i 28 de juliol de 2016, amb el text següent: 

– Sobre universitats.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre l’audiència i la pluralitat de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
300-00084/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 33704 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.07.2016

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 l’audiència i la pluralitat de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 26, 27 i 28 de juliol de 2016, amb el text següent: 

– Sobre l’audiència i la pluralitat de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC
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Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures ferroviàries
300-00085/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 33778 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.07.2016

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 les infraestructures ferroviàries, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 26, 27 i 28 de juliol de 2016.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Interpel·lació al Govern sobre la política de seguretat
300-00086/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 33779 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.07.2016

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 política de seguretat, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 26, 27 i 28 de juliol de 
2016, amb el text següent: 

– Sobre la política de seguretat.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC
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4. Informació

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb  
el conseller d’Interior sobre el col·lectiu Mossos per la Independència 
i sobre l’ús que aquest col·lectiu fa d’una imatge basada en el logotip 
oficial del Cos de Mossos d’Esquadra
354-00080/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 10, tinguda el 20.07.2016, DSPC-C 186.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb  
el conseller de Salut sobre les informacions aparegudes amb relació 
a la cessió de la gestió de l’Hospital Duran i Reynals, de l’Hospitalet 
de Llobregat, a SSR Hestia
354-00081/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Salut, en la sessió 11, 
tinguda el 21.07.2016, DSPC-C 190.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre les informacions aparegudes amb relació  
a la cessió de la gestió d’un hospital públic a SSR Hestia
354-00082/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Salut, en la sessió 11, 
tinguda el 21.07.2016, DSPC-C 190.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Tost i Borràs,  
director de l’Agència de Residus de Catalunya, davant la Comissió  
de Medi Ambient i Sostenibilitat, perquè informi sobre el procés i 
el pla de descontaminació i restauració que ha de portar a terme 
Ercros als sòls industrials de Flix
356-00154/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, en la sessió 6, tinguda el 20.07.2016, DSPC-C 187.
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Sol·licitud de compareixença del secretari d’Hisenda davant  
la Comissió d’Economia i Hisenda perquè presenti l’informe del 
Departament d’Economia i Hisenda sobre les possibles reformes 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques, l’impost sobre 
successions i donacions i l’impost sobre el patrimoni
356-00231/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i 
Hisenda, en la sessió 8, tinguda el 20.07.2016, DSPC-C 185.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre les notícies aparegudes 
a la premsa amb relació a l’elaboració per la Divisió d’Afers Interns 
dels Mossos d’Esquadra d’un fitxer amb dades de periodistes
356-00232/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Interior, en la 
sessió 10, tinguda el 20.07.2016, DSPC-C 186.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 9, tinguda el 20.07.2016, DSPC-C 183.

Sol·licitud de compareixença de Carlos Pérez Solsona, agent dels 
Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre la problemàtica del règim disciplinari del Cos de Mossos 
d’Esquadra
356-00244/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Interior, en la 
sessió 10, tinguda el 20.07.2016, DSPC-C 186.
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Sol·licitud de compareixença de Felipe Amador Amador, agent dels 
Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre la problemàtica del règim disciplinari del Cos de Mossos 
d’Esquadra
356-00245/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 10 de la Comissió d’Interior, tinguda el 20.07.2016, DSPC-C 186.

Sol·licitud de compareixença de Francisco Javier Carrión Fernández, 
agent dels Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre la problemàtica del règim disciplinari del Cos de 
Mossos d’Esquadra
356-00246/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 10 de la Comissió d’Interior, tinguda el 20.07.2016, DSPC-C 186.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 9, tinguda el 20.07.2016, DSPC-C 183.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les informacions 
aparegudes amb relació a l’atac al web del Sindicat de Policies de 
Catalunya de l’octubre del 2013
356-00256/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 10, tinguda el 20.07.2016, DSPC-C 186.
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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 amb relació a 
l’atac al web del Sindicat de Policies de Catalunya de l’octubre  
del 2013
356-00257/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 9, tinguda el 20.07.2016, DSPC-C 183.

Sol·licitud de compareixença de Joan Grimalt Obrador, professor 
del Consell Superior d’Investigacions Científiques i expert en 
geoquímica orgànica ambiental, davant la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat perquè expliqui l’eliminació dels residus dels sòls 
industrials i la contaminació dels sòls al recinte industrial d’Ercros  
a Flix
356-00261/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, en la sessió 6, tinguda el 20.07.2016, DSPC-C 187.

Sol·licitud de compareixença de Marta Pujadas i Garriga, doctora 
en ciència i tecnologia ambientals per la Universitat Autònoma 
de Barcelona i autora d’una tesi sobre la planta química de Flix, 
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè expliqui 
l’eliminació dels residus dels sòls industrials i la contaminació dels 
sòls al recinte industrial d’Ercros a Flix
356-00262/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, en la sessió 6, tinguda el 20.07.2016, DSPC-C 187.

Sol·licitud de compareixença de Marc Mur Bages, alcalde de Flix, 
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè exposi  
les demandes de l’Ajuntament amb relació a la contaminació  
dels sòls dels terrenys d’Ercros
356-00263/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, en la sessió 6, tinguda el 20.07.2016, DSPC-C 187.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Xarxa  
de Clústers Catalans (clusters.cat) davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement perquè exposi les seves activitats i la situació  
i l’evolució dels clústers
356-00265/11

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Munell i Garcia, del GP JS (reg. 32725).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 21.07.2016.

Sol·licitud de compareixença de Maite Masià i Ayala, directora 
interina de l’Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre el seu pla d’acció i les mesures 
previstes en la lluita contra la corrupció
356-00266/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 9, tinguda el 20.07.2016, DSPC-C 183.

Sol·licitud de compareixença d’Assumpció Riba, exresponsable 
d’auditoria interna de l’Oficina Antifrau de Catalunya, davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè faci balanç de la seva gestió  
i dels resultats de les auditories internes
356-00267/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 9, tinguda el 20.07.2016, DSPC-C 183.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, en la sessió 6, tinguda el 20.07.2016, DSPC-C 187.
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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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, en la sessió 6, tinguda el 20.07.2016, DSPC-C 187.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, en la sessió 6, tinguda el 20.07.2016, DSPC-C 187.

Sol·licitud de compareixença de representants de la Plataforma per  
a la Defensa de l’Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya davant 
la Comissió de Treball perquè exposin els resultats de l’informe  
sobre la salut mental en el marc del treball
356-00285/11

SOL·LICITUD

Presentació: Chakir el Homrani Lesfar, juntament amb cinc altres diputats del Por-
taveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Treball (reg. 33288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 20.07.2016.

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’acomiadament del director general d’Infraestructures  
de la Generalitat de Catalunya
355-00024/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 8 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda 
el 20.07.2016, DSPC-C 185.
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Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre el Pla general de seguretat de Catalunya 2016-2019
355-00037/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 10 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
20.07.2016, DSPC-C 186.

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller 
de Territori i Sostenibilitat i el conseller d’Empresa i Coneixement 
sobre les gestions fetes amb Vueling per a solucionar els problemes 
causats als viatgers de l’aeroport de Barcelona - el Prat
355-00040/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 9 de la Comissió de Territori, tinguda el 
20.07.2016, DSPC-C 188.

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut 
sobre les informacions aparegudes amb relació a la cessió de la 
gestió de l’Hospital Duran i Reynals, de l’Hospitalet de Llobregat,  
a SSR Hestia
355-00042/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Salut, en la sessió 11, tinguda el 21.07.2016, DSPC-C 190.

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

Compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió de Medi 
Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre la situació de l’empresa 
Aigües Ter Llobregat
357-00049/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
tinguda el 20.07.2016, DSPC-C 187.
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Compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda per a informar sobre el programa «Educació 
financera a les escoles de Catalunya»
357-00092/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 
20.07.2016, DSPC-C 185.

Compareixença d’una representació de l’Associació pel Suport 
a Persones amb Discapacitat Mental davant la Comissió d’Afers 
Socials i Famílies per a informar sobre els projectes de l’entitat
357-00105/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tinguda 
el 20.07.2016, DSPC-C 184.

Compareixença d’un representant del Grup Planeta davant  
la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre les converses 
fetes públiques per un mitjà de comunicació relacionades amb 
l’Oficina Antifrau de Catalunya
357-00138/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
20.07.2016, DSPC-C 183.

Compareixença de Maite Masià i Ayala, directora adjunta de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a 
informar sobre la reorganització de l’Oficina
357-00175/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 9, tinguda el 20.07.2016, 
DSPC-C 183.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
20.07.2016, DSPC-C 183.



BOPC 194
25 de juliol de 2016

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 32

Compareixença de Maite Masià i Ayala, directora interina de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals per 
a informar sobre el seu pla d’acció i les mesures previstes en la lluita 
contra la corrupció
357-00176/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 9, tinguda el 20.07.2016, 
DSPC-C 183.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
20.07.2016, DSPC-C 183.

Compareixença d’Assumpció Riba, exresponsable d’auditoria interna 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals per a fer balanç de la seva gestió i dels resultats  
de les auditories internes
357-00177/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 9, tinguda el 20.07.2016, 
DSPC-C 183.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
20.07.2016, DSPC-C 183.

Compareixença de Josep Maria Tost i Borràs, director de 
l’Agència de Residus de Catalunya, davant la Comissió de Medi 
Ambient i Sostenibilitat, per a informar sobre el procés i el pla de 
descontaminació i restauració que ha de portar a terme Ercros  
als sòls industrials de Flix
357-00180/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 6, tinguda el 
20.07.2016, DSPC-C 187.
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Compareixença de Joan Grimalt Obrador, professor del Consell 
Superior d’Investigacions Científiques i expert en geoquímica 
orgànica ambiental, davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat per a explicar l’eliminació dels residus dels sòls 
industrials i la contaminació dels sòls al recinte industrial  
d’Ercros a Flix
357-00181/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 6, tinguda el 
20.07.2016, DSPC-C 187.

Compareixença de Marta Pujadas i Garriga, doctora en ciència  
i tecnologia ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona i 
autora d’una tesi sobre la planta química de Flix, davant la Comissió 
de Medi Ambient i Sostenibilitat per a explicar l’eliminació dels 
residus dels sòls industrials i la contaminació dels sòls al recinte 
industrial d’Ercros a Flix
357-00182/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 6, tinguda el 
20.07.2016, DSPC-C 187.

Compareixença de Marc Mur Bages, alcalde de Flix, davant  
la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a exposar les 
demandes de l’Ajuntament amb relació a la contaminació dels sòls 
dels terrenys d’Ercros
357-00183/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 6, tinguda el 
20.07.2016, DSPC-C 187.

Compareixença de Jordi Sunyer Deu, especialista en epidemiologia 
ambiental, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a 
informar sobre els efectes nocius de la contaminació dels sòls  
del recinte industrial de l’empresa Ercros a Flix
357-00184/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 6, tinguda el 
20.07.2016, DSPC-C 187.
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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 per a informar sobre els efectes nocius de la 
contaminació dels sòls del recinte industrial de l’empresa  
Ercros a Flix
357-00185/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 6, tinguda el 
20.07.2016, DSPC-C 187.

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 per a informar sobre els efectes nocius de la 
contaminació dels sòls del recinte industrial de l’empresa  
Ercros a Flix
357-00186/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 6, tinguda el 
20.07.2016, DSPC-C 187.

Compareixença del secretari d’Hisenda davant la Comissió d’Eco no mia  
i Hisenda per a presentar l’informe del Departament d’Economia i 
Hisenda sobre les possibles reformes de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques, l’impost sobre successions  
i donacions i l’impost sobre el patrimoni
357-00187/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 8, tinguda el 20.07.2016, 
DSPC-C 185.

Compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior per a informar sobre les notícies aparegudes a la premsa 
amb relació a l’elaboració per la Divisió d’Afers Interns dels Mossos 
d’Esquadra d’un fitxer amb dades de periodistes
357-00188/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 10, tinguda el 20.07.2016, DSPC-C 186.
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Compareixença de Carlos Pérez Solsona, agent dels Mossos 
d’Esquadra, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la 
problemàtica del règim disciplinari del Cos de Mossos d’Esquadra
357-00189/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 10, tinguda el 20.07.2016, DSPC-C 186.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 21

CONVOCADA PER AL 26 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 26 de juliol de 2016, a les 16.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures ferroviàries. Tram. 300-

00085/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
2. Interpel·lació al Govern sobre la segregació educativa. Tram. 300-00081/11. 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.
3. Interpel·lació al Govern sobre les comunitats catalanes a l’exterior. Tram. 300-

00082/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constitu-
ent. Substanciació.

4. Interpel·lació al Govern sobre les universitats. Tram. 300-00083/11. Grup Par-
lamentari Socialista. Substanciació.

5. Interpel·lació al Govern sobre l’audiència i la pluralitat de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals. Tram. 300-00084/11. Grup Parlamentari Socialista. 
Substanciació.

6. Interpel·lació al Govern sobre la política de seguretat. Tram. 300-00086/11. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

7. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 27 de juliol, a les 10.00 h).
8. Decret llei 4/2016, del 21 de juny, de recuperació parcial de la paga extraor-

dinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de 
la Generalitat i altres mesures urgents en matèria de personal. Tram. 203-00005/11. 
Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret 
llei (text presentat: BOPC 171, 9).

9. Proposició de llei de garantia del temps màxim de resposta en l’atenció sanità-
ria. Tram. 202-00022/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat (text presentat: BOPC 104, 30).

10. Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis. 
Tram. 202-00090/10. Comissió promotora. Debat de totalitat i votació de l’esmena 
a la totalitat (obertura de la tramitació: BOPC 549/X, 58).

11. Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social. 
Tram. 202-00034/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí i Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat de totalitat i votació de les 
esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 152, 20).

12. Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueri-
es, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès. Tram. 
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202-00035/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Grup Parlamentari Socialista, 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat de totalitat i votació de les esmenes a la 
totalitat (text presentat: BOPC 152, 34).

13. Projecte de codi de conducta dels diputats i diputades del Parlament de Cata-
lunya. Tram. 221-00005/11. Comissió de Reglament. Debat i votació.

14. Procediment per a elegir set membres de la Comissió de Control de les Con-
sultes Populars no Referendàries. Tram. 284-00006/11. Grups parlamentaris. De-
signació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs escolar 
2016-2017. Tram. 302-00064/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política energètica. 
Tram. 302-00065/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Agència Europea del 
Medicament. Tram. 302-00066/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i vo-
tació.

18. Moció subsegüent a la 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. 302-00067/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el treball autònom. 
Tram. 302-00068/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema de protecció 
a la infància. Tram. 302-00071/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. 
Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la futura banca pública 
catalana i l’Institut Català de Finances. Tram. 302-00069/11. Grup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la creació d’estructures 
administratives, fiscals i financeres. Tram. 302-00070/11. Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2016
Carme Forcadell i Lluís, la presidenta
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	Sol·licitud de compareixença de Maite Masià i Ayala, directora interina de l’Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el seu pla d’acció i les mesures previstes en la lluita contra la corrupció
	356-00266/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Assumpció Riba, exresponsable d’auditoria interna de l’Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè faci balanç de la seva gestió i dels resultats de les auditories internes
	356-00267/11
	Acord sobre la sol·licitud

	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 
	356-00281/11
	Acord sobre la sol·licitud

	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 noc
	356-00282/11
	Acord sobre la sol·licitud

	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 noc
	356-00283/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants de la Plataforma per a la Defensa de l’Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya davant la Comissió de Treball perquè exposin els resultats de l’informe sobre la salut mental en el marc del treball
	356-00285/11
	Sol·licitud


	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’acomiadament del director general d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya
	355-00024/11
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el Pla general de seguretat de Catalunya 2016-2019
	355-00037/11
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat i el conseller d’Empresa i Coneixement sobre les gestions fetes amb Vueling per a solucionar els problemes causats als viatgers de l’aeroport de Barcelona - el P
	355-00040/11
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les informacions aparegudes amb relació a la cessió de la gestió de l’Hospital Duran i Reynals, de l’Hospitalet de Llobregat, a SSR Hestia
	355-00042/11
	Acord de tenir la sessió informativa


	4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre la situació de l’empresa Aigües Ter Llobregat
	357-00049/11
	Substanciació

	Compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a informar sobre el programa «Educació financera a les escoles de Catalunya»
	357-00092/11
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Associació pel Suport a Persones amb Discapacitat Mental davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre els projectes de l’entitat
	357-00105/11
	Substanciació

	Compareixença d’un representant del Grup Planeta davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre les converses fetes públiques per un mitjà de comunicació relacionades amb l’Oficina Antifrau de Catalunya
	357-00138/11
	Substanciació

	Compareixença de Maite Masià i Ayala, directora adjunta de l’Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre la reorganització de l’Oficina
	357-00175/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença de Maite Masià i Ayala, directora interina de l’Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre el seu pla d’acció i les mesures previstes en la lluita contra la corrupció
	357-00176/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença d’Assumpció Riba, exresponsable d’auditoria interna de l’Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a fer balanç de la seva gestió i dels resultats de les auditories internes
	357-00177/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença de Josep Maria Tost i Borràs, director de l’Agència de Residus de Catalunya, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, per a informar sobre el procés i el pla de descontaminació i restauració que ha de portar a terme Ercros als sò
	357-00180/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joan Grimalt Obrador, professor del Consell Superior d’Investigacions Científiques i expert en geoquímica orgànica ambiental, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a explicar l’eliminació dels residus dels sòls industria
	357-00181/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Marta Pujadas i Garriga, doctora en ciència i tecnologia ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona i autora d’una tesi sobre la planta química de Flix, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a explicar l’elimina
	357-00182/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Marc Mur Bages, alcalde de Flix, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a exposar les demandes de l’Ajuntament amb relació a la contaminació dels sòls dels terrenys d’Ercros
	357-00183/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Jordi Sunyer Deu, especialista en epidemiologia ambiental, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre els efectes nocius de la contaminació dels sòls del recinte industrial de l’empresa Ercros a Flix
	357-00184/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 per a informar sobre els efectes nocius de la conta
	357-00185/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	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 per a informar sobre els efectes nocius de la conta
	357-00186/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del secretari d’Hisenda davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a presentar l’informe del Departament d’Economia i Hisenda sobre les possibles reformes de l’impost sobre la renda de les persones físiques, l’impost sobre successions i don
	357-00187/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior per a informar sobre les notícies aparegudes a la premsa amb relació a l’elaboració per la Divisió d’Afers Interns dels Mossos d’Esquadra d’un fitxer amb dades de periodistes
	357-00188/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Carlos Pérez Solsona, agent dels Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la problemàtica del règim disciplinari del Cos de Mossos d’Esquadra
	357-00189/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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