
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de 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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 15

Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
202-00090/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 15

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’ús de WhatsApp com a mitjà de comunicació
250-00495/11
Esmenes presentades 15

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla estratègic de reactivació socio-
econòmica del Baix Penedès
250-00498/11
Esmenes presentades 16

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un fitxer de periodistes per la Divisió 
d’Afers Interns dels Mossos d’Esquadra
250-00514/11
Esmenes presentades 18

Proposta de resolució sobre Desokupa
250-00516/11
Esmenes presentades 18

Proposta de resolució sobre el millorament de la formació dels agents del Cos de 
Mossos d’Esquadra
250-00518/11
Esmenes presentades 19

Proposta de resolució sobre la preparació de la temporada alta d’estiu en el sector 
del transport aeri
250-00522/11
Esmenes presentades 19

Proposta de resolució sobre la venda ambulant a Barcelona
250-00525/11
Esmenes presentades 20

3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern

Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del 
Dret d’Accés a la Informació Pública
259-00001/11
Esmenes presentades 21
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4. Informació

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup per Palestina
413-00004/11
Designació d’especialistes, tècnics o membres d’entitats ciutadanes 37

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre l’obertura de diligències judi-
cials arran de la presumpta comissió de fets il·lícits contra la dignitat i la integritat 
de menors d’edat
354-00088/11
Sol·licitud i tramitació 37

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb la consellera de Treball, 
Afers Socials i Famílies sobre el desmantellament d’una xarxa de pedofília
354-00089/11
Sol·licitud i tramitació 37

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les actuacions de la Genera-
litat per a assolir l’aplicació efectiva 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
354-00092/11
Sol·licitud i tramitació 38

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interi-
or sobre els motius pels quals els Mossos d’Esquadra no van actuar durant el mes 
d’agost per a detenir un homòfob de Mataró
354-00093/11
Sol·licitud i tramitació 38

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la con-
sellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les actuacions del Departament amb 
relació als missatges a les xarxes socials d’un homòfob detingut a Mataró
354-00094/11
Sol·licitud i tramitació 38

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre el compromís dels Mossos d’Esquadra amb les diligències del Jutjat Central 
d’Instrucció núm. 2 contra les mocions de diversos ajuntaments de suport a la Re-
solució 1/XI, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels 
resultats electorals del 27 de setembre de 2015
354-00096/11
Sol·licitud i tramitació 38

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta d’audiència en comissió de Mireia Barba, responsable del Projecte Espigo-
ladors, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00504/11
Sol·licitud 39

Proposta d’audiència en comissió d’Anna González Batlle, en representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00505/11
Sol·licitud 39

Proposta d’audiència en comissió d’Anna Tardà, en representació de l’Organitza-
ció de Consumidors i Usuaris de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00506/11
Sol·licitud 39

Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Argemí, presidenta de la Plataforma 
Aprofitem els Aliments i voluntària del Rebost de Terrassa, amb relació a la Propo-
sició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00507/11
Sol·licitud 39
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Proposta d’audiència en comissió de Raquel Díaz, en representació del Centre de 
Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari, amb relació a la Proposi-
ció de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00508/11
Sol·licitud 40

Proposta d’audiència en comissió de Pere Ysern, director de l’Estudi de quantifica-
ció del malbaratament alimentari a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00509/11
Sol·licitud 40

Proposta d’audiència en comissió de Buenaventura Guamis, director del Parc de 
Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00510/11
Sol·licitud 40

Proposta d’audiència en comissió d’Aina González, en representació d’Innovació 
Ambiental al Servei de la Societat, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofita-
ment de l’excedent alimentari
352-00511/11
Sol·licitud 40

Proposta d’audiència en comissió de Toni Massanés, director de la Fundació Alícia, 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00512/11
Sol·licitud 40

Proposta d’audiència en comissió de Joan Marc de Miquel, en representació de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l’apro-
fitament de l’excedent alimentari
352-00513/11
Sol·licitud 41

Proposta d’audiència en comissió de Josep Tejedo, director general de Mercabarna, 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00514/11
Sol·licitud 41

Proposta d’audiència en comissió de Josep Faura, director del Mercat Central de 
Fruites i Hortalisses de Mercabarna, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofi-
tament de l’excedent alimentari
352-00515/11
Sol·licitud 41

Proposta d’audiència en comissió d’Anna González Batlle, en representació del 
Banc dels Aliments, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’exce-
dent alimentari
352-00516/11
Sol·licitud 41

Proposta d’audiència en comissió de Mercè Darnell, cap de Programes i Serveis de 
Càritas Diocesana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament 
de l’excedent alimentari
352-00517/11
Sol·licitud 41

Proposta d’audiència en comissió de Francesc Pujades, en representació d’Aliments 
Solidaris de Sant Boi de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofita-
ment de l’excedent alimentari
352-00518/11
Sol·licitud 42

Proposta d’audiència en comissió de David Esteller, responsable del Projecte Aecoc 
contra el malbaratament alimentari, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofita-
ment de l’excedent alimentari
352-00519/11
Sol·licitud 42
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Proposta d’audiència en comissió de Faustino Mora, president del Gremi Provincial 
de Detallistes de Fruites i Hortalisses de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00520/11
Sol·licitud 42

Proposta d’audiència en comissió de Nani Moré, en representació de l’Associació 
de Menjadors Ecològics Escolars, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofita-
ment de l’excedent alimentari
352-00521/11
Sol·licitud 42

Proposta d’audiència en comissió de Joan Cassany, director de Promic Group, amb 
relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00522/11
Sol·licitud 42

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Ribera, director general de Copiral, amb 
relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00523/11
Sol·licitud 43

Proposta d’audiència en comissió de Josep Riera, en representació d’Unió de Pa-
gesos, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00524/11
Sol·licitud 43

Proposta d’audiència en comissió de Joan Molas, president de la Confederació Em-
presarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00525/11
Sol·licitud 43

Proposta d’audiència en comissió de Manuel Casals, en representació del Gremi 
d’Hotels de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’ex-
cedent alimentari
352-00526/11
Sol·licitud 43

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Gremi de Restauració de 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00527/11
Sol·licitud 43

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Campus de l’Alimentació 
de Torribera, de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00528/11
Sol·licitud 44

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Joves Agricultors i Ra-
maders de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’ex-
cedent alimentari
352-00529/11
Sol·licitud 44

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Coope-
ratives Agràries de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament 
de l’excedent alimentari
352-00530/11
Sol·licitud 44

Proposta d’audiència en comissió d’Antoni de Ribera, en representació del Consell 
d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00531/11
Sol·licitud 44

Proposta d’audiència per escrit de Niki Charalampopoulou, en representació de 
Feedback de Londres, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’ex-
cedent alimentari
352-00532/11
Sol·licitud 44
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Proposta d’audiència per escrit de Matteo Guidi, en representació de Last Minute 
Market Bologna, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
352-00533/11
Sol·licitud 45

Proposta d’audiència per escrit de Hannah Semler, en representació de Healthy 
Acadia de Maine, dels Estats Units d’Amèrica, amb relació a la Proposició de llei de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00534/11
Sol·licitud 45

Proposta d’audiència per escrit d’Álvaro Sáiz, en representació de Nevera Solidària, 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00535/11
Sol·licitud 45

Proposta d’audiència per escrit de Mari Cruz Martín, en representació de Prosalus 
- Yo no desperdicio, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’exce-
dent alimentari
352-00536/11
Sol·licitud 45

Proposta d’audiència per escrit de Carlos Sánchez Reyes de Palacio, en represen-
tació de l’Organització de Consumidors i Usuaris, amb relació a la Proposició de llei 
de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00537/11
Sol·licitud 45

Proposta d’audiència per escrit d’Enric Cortinhas, en representació de Naturalistes de 
Girona, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00538/11
Sol·licitud 46

Proposta d’audiència per escrit de Cristina Romero, impulsora a Change.org de la 
iniciativa d’evitar llençar aliments als menjadors escolars i membre de l’Associació 
de Mares i Pares de l’Escola Teresa de Pallejà, de Fortià, amb relació a la Proposi-
ció de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00539/11
Sol·licitud 46

Proposta d’audiència per escrit d’Ester Vivas, periodista especialitzada en alimen-
tació, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00540/11
Sol·licitud 46

Proposta d’audiència per escrit de Xavier Montagut, economista i escriptor, i mem-
bre de la Xarxa de Consum Solidari, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofi-
tament de l’excedent alimentari
352-00541/11
Sol·licitud 46

Proposta d’audiència per escrit de Josep Tuson, enginyer agrícola, amb relació a la 
Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00542/11
Sol·licitud 46

Proposta d’audiència per escrit de Marta Vila, en representació de l’Agència d’Eco-
logia Urbana Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de 
l’excedent alimentari
352-00543/11
Sol·licitud 47

Proposta d’audiència per escrit de Gustau Duch, en representació de Veterinaris 
sense Fronteres, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
352-00544/11
Sol·licitud 47

Proposta d’audiència per escrit de Lourdes Viladomiu, professora d’economia agrà-
ria de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00545/11
Sol·licitud 47
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Proposta d’audiència per escrit de Dani Giménez, en representació de Nutrició sen-
se Fronteres - Aspcat, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’ex-
cedent alimentari
352-00546/11
Sol·licitud 47

Proposta d’audiència per escrit d’Ángel Royo, inspector de Salut del Baix Camp i 
impulsor del programa d’aprofitament d’aliments de Reus, amb relació a la Propo-
sició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00547/11
Sol·licitud 47

Proposta d’audiència per escrit d’Esther López, en representació del punt de dis-
tribució de la Creu Roja al Prat de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00548/11
Sol·licitud 48

Proposta d’audiència per escrit d’Anna González, responsable de Responsabilitat 
Social Corporativa de Caprabo, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament 
de l’excedent alimentari
352-00549/11
Sol·licitud 48

Proposta d’audiència per escrit de Margarita Muñoz, responsable de Medi Ambient 
i de Responsabilitat Social Corporativa de Mercadona, amb relació a la Proposició 
de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00550/11
Sol·licitud 48

Proposta d’audiència per escrit de Carmen Picot, responsable de Responsabilitat 
Social Corporativa de Supermercats Consum, amb relació a la Proposició de llei de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00551/11
Sol·licitud 48

Proposta d’audiència per escrit d’Alfons López, en representació d’Espai Ambiental, 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00552/11
Sol·licitud 48

Proposta d’audiència per escrit d’Ada Parellada, xef del restaurant Semproniana, 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00553/11
Sol·licitud 49

Proposta d’audiència per escrit de Felipe Celis, xef i professor de l’Escola CETT, 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00554/11
Sol·licitud 49

Proposta d’audiència per escrit d’Enric Carreres, en representació de l’Escola Ma-
ristes de Lleida, centre pioner d’un programa d’antimalbaratament al menjador de 
l’escola, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00555/11
Sol·licitud 49

Proposta d’audiència per escrit de Pepe García, en representació de l’empresa Cà-
tering Campos Estela, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’ex-
cedent alimentari
352-00556/11
Sol·licitud 49

Proposta d’audiència per escrit d’Ana Palencia, en representació d’Unilever, amb 
relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00557/11
Sol·licitud 49

Proposta d’audiència per escrit de Joan Vila Borrell, en representació de Grefacsa, 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00558/11
Sol·licitud 50
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Proposta d’audiència per escrit de Gemma Safont, en representació d’Espai Rural de 
Gallecs, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00559/11
Sol·licitud 50

Proposta d’audiència per escrit de Joan Amat, productor de Bladverd, amb relació 
a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00560/11
Sol·licitud 50

Proposta d’audiència per escrit de Mauri Bosch, productor agrícola de Xim-Xim, amb 
relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00561/11
Sol·licitud 50

Proposta d’audiència per escrit de Ramon Llonch Sáiz, productor de Kopgavà, amb 
relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00562/11
Sol·licitud 50

Proposta d’audiència en comissió de Marta Vilà, cap de l’Àrea de Residus i Cicle 
dels Materials de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00563/11
Sol·licitud 51

Proposta d’audiència en comissió d’Albert Sales, professor associat de la Universitat 
Pompeu Fabra i especialista en pobresa i exclusió social, amb relació a la Proposi-
ció de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00564/11
Sol·licitud 51

Proposta d’audiència en comissió de Xavier Montagut, president de la Xarxa de 
Consum Solidari i activista per la sobirania alimentària, amb relació a la Proposició 
de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00565/11
Sol·licitud 51

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Gascon, investigador sobre la sobira-
nia alimentària, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
352-00566/11
Sol·licitud 51

Proposta d’audiència en comissió de Mercè Darnell, en representació de Càritas 
Diocesana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de 
l’excedent alimentari
352-00567/11
Sol·licitud 51

Proposta d’audiència en comissió de Javier Guzmán, en representació de Veterinaris 
sense Fronteres i de Justícia Alimentària Global, amb relació a la Proposició de llei 
de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00568/11
Sol·licitud 52

Proposta d’audiència en comissió de Janet Sanz, regidora de l’Ajuntament de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00569/11
Sol·licitud 52

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Fundació Catalana per 
a la Prevenció de Residus i el Consum responsable amb relació a la Proposició de 
llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00570/11
Sol·licitud 52

Proposta d’audiència en comissió de Montse Argemí, presidenta de la Plataforma 
Aprofitem els Aliments i voluntària del Rebost de Terrassa, amb relació a la Propo-
sició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00571/11
Sol·licitud 52
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Proposta d’audiència en comissió de Mireia Barba, fundadora d’Espigoladors, amb 
relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00572/11
Sol·licitud 52

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del projecte europeu Refresh 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00573/11
Sol·licitud 53

Proposta d’audiència en comissió d’Eduard Arruga, en representació del Banc dels 
Aliments, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00574/11
Sol·licitud 53

Proposta d’audiència en comissió d’Esther López, en representació del punt de dis-
tribució de la Creu Roja del Prat de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00575/11
Sol·licitud 53

Proposta d’audiència en comissió de Pere Ysern, director de l’Estudi de quantifica-
ció del malbaratament alimentari a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00576/11
Sol·licitud 53

Proposta d’audiència en comissió d’Arash Derambarsh, impulsor de la reforma legal 
sobre el malbaratament alimentari a França, amb relació a la Proposició de llei de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00577/11
Sol·licitud 53

Proposta d’audiència en comissió de Mercè Darnell, en representació de Càritas, 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00578/11
Sol·licitud 54

Proposta d’audiència en comissió d’Álvaro Saiz, en representació del projecte Nevera 
Solidària, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00579/11
Sol·licitud 54

Proposta d’audiència en comissió de Carlos Sánchez Reyes de Palacio, en repre-
sentació de l’Organització de Consumidors i Usuaris, amb relació a la Proposició 
de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00580/11
Sol·licitud 54

Proposta d’audiència en comissió de Chema Gil, en representació del Centre de Re-
cerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari, amb relació a la Proposició 
de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00581/11
Sol·licitud 54

Proposta d’audiència en comissió d’Anna González, en representació del Banc dels 
Aliments, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00582/11
Sol·licitud 54

Proposta d’audiència en comissió de Marc Simón, en representació de l’Obra so-
cial «la Caixa», amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
352-00583/11
Sol·licitud 55

Proposta d’audiència en comissió de David Esteller, en representació de l’Associació 
Espanyola de Codificació Comercial, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofi-
tament de l’excedent alimentari
352-00584/11
Sol·licitud 55
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Proposta d’audiència en comissió de Raimon Tagliavini i Jorge Soler, juristes experts 
en matèria de responsabilitat extracontractual, amb relació a la Proposició de llei de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00585/11
Sol·licitud 55

Proposta d’audiència en comissió de José Piñeiro Salgado, jurista expert en matèria 
de responsabilitat extracontractual, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofita-
ment de l’excedent alimentari
352-00586/11
Sol·licitud 55

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Gremi Provincial de Dis-
tribuïdors d’Alimentació de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de l’apro-
fitament de l’excedent alimentari
352-00587/11
Sol·licitud 55

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Organització de Consu-
midors i Usuaris de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament 
de l’excedent alimentari
352-00588/11
Sol·licitud 56

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Gremi de Restauració de 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00589/11
Sol·licitud 56

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Gremi de Detallistes i Au-
toserveis d’Alimentació de Barcelona i Província amb relació a la Proposició de llei 
de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00590/11
Sol·licitud 56

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la fundació Banc dels 
Aliments de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’ex-
cedent alimentari
352-00591/11
Sol·licitud 56

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Càritas Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00592/11
Sol·licitud 56

Proposta d’audiència per escrit de Niki Charalampopoulou, en representació de 
Feedback-Londres, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’exce-
dent alimentari
352-00593/11
Sol·licitud 57

Proposta d’audiència per escrit de Matteo Guidi, en representació de Last Minute 
Market Bologna, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
352-00594/11
Sol·licitud 57

Proposta d’audiència en comissió de Mireia Barba, en representació d’Espigoladors, 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00595/11
Sol·licitud 57

Proposta d’audiència en comissió de Chema Gil, en representació del Centre de Re-
cerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari, amb relació a la Proposició 
de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00596/11
Sol·licitud 57

Proposta d’audiència en comissió de Pere Ysern, director de l’Estudi de quantifica-
ció del malbaratament alimentari a Catalunya, de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00597/11
Sol·licitud 57
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Unió de Pagesos amb re-
lació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00598/11
Sol·licitud 58

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Joves Agricultors i Ra-
maders de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’ex-
cedent alimentari
352-00599/11
Sol·licitud 58

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació Catalana de 
Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l’aprofi-
tament de l’excedent alimentari
352-00600/11
Sol·licitud 58

Proposta d’audiència en comissió de Josep Tejedo, director general de Mercabarna, 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00601/11
Sol·licitud 58

Proposta d’audiència en comissió de Núria Pedraza, directora de Comunicació de 
l’Associació Espanyola de Codificació Comercial, amb relació a la Proposició de llei 
de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00602/11
Sol·licitud 58

Proposta d’audiència en comissió de Pere Pujadó, director del Banc dels Aliments, 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00603/11
Sol·licitud 59

Proposta d’audiència en comissió de Maria Teresa Bros, responsable del Departa-
ment de Seguretat Alimentària del Banc dels Aliments, amb relació a la Proposició 
de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00604/11
Sol·licitud 59

Proposta d’audiència en comissió de Maite Múrria, en representació de Càritas Ca-
talunya, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00605/11
Sol·licitud 59

Proposta d’audiència en comissió de Carlota Basols, responsable de Programes 
d’Inclusió Social i Pobresa de Creu Roja de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00606/11
Sol·licitud 59

Proposta d’audiència en comissió de Carme Sabater, coordinadora d’Usuaris de la 
Sanitat: Salut, Consum i Alimentació, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofi-
tament de l’excedent alimentari
352-00607/11
Sol·licitud 59

Proposta d’audiència en comissió d’Anna Burgués, membre de la Federació Unió 
Cívica de Consumidors i Mestresses de Casa de Catalunya, amb relació a la Pro-
posició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00608/11
Sol·licitud 60

Proposta d’audiència en comissió d’Antoni de Ribera, en representació de l’Associ-
ació Nacional de Grans Empreses de Distribució, amb relació a la Proposició de llei 
de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00609/11
Sol·licitud 60

Proposta d’audiència en comissió d’Àlex Goñi, president de Pimec Comerç, amb 
relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00610/11
Sol·licitud 60
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Proposta d’audiència en comissió d’Eduard Arruga, president del Banc dels Ali-
ments, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00611/11
Sol·licitud 60

Proposta d’audiència en comissió de Camil Ros, secretari general de la Unió Ge-
neral de Treballadors, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència 
Catalana de Protecció Social
352-00619/11
Sol·licitud 60

Proposta d’audiència en comissió de Joan Carles Gallego, secretari general de Co-
missions Obreres, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Cata-
lana de Protecció Social
352-00620/11
Sol·licitud 61

Proposta d’audiència en comissió de Josep González, president de Pimec, amb 
relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
352-00621/11
Sol·licitud 61

Proposta d’audiència en comissió de Joaquim Gay de Montellà, president de Fo-
ment del Treball Nacional, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència 
Catalana de Protecció Social
352-00622/11
Sol·licitud 61

Proposta d’audiència en comissió de Lluïsa Moret, presidenta de l’àmbit de drets 
socials de la Federació de Municipis de Catalunya i alcaldessa de Sant Boi de Llo-
bregat, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Pro-
tecció Social
352-00623/11
Sol·licitud 61

Proposta d’audiència en comissió de David Saldoni de Tena, president de la Co-
missió de Benestar Social i Participació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de 
Protecció Social
352-00624/11
Sol·licitud 61

Proposta d’audiència en comissió de Lluís Torrens Mèlich, director de Planificació i 
Innovació de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
352-00625/11
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en comissió de Carolina Homar, experta en protecció social, 
amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció 
Social
352-00626/11
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en comissió de Josep Farrés, metge expert en política social, 
amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció 
Social
352-00627/11
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en comissió d’Eduard Rojo Torrecilla, catedràtic de dret del 
treball i seguretat social de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
352-00628/11
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Tudela, expert en protecció social, amb 
relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
352-00629/11
Sol·licitud 62
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Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Rañé, expresident del Consell de 
Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de crea-
ció de l’Agència Catalana de Protecció Social
352-00630/11
Sol·licitud 63

Proposta d’audiència en comissió de Joaquim Brugué Torroella, catedràtic de ciència 
política de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de creació de 
l’Agència Catalana de Protecció Social
352-00631/11
Sol·licitud 63

Proposta d’audiència en comissió de Carmelo Palomero Montes, ex-director pro-
vincial de l’Institut Nacional de la Seguridad Social, amb relació a la Proposició de 
llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
352-00632/11
Sol·licitud 63

Proposta d’audiència en comissió de Rafa Laraña Cobo, professor associat de dret 
del treball i seguretat social de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Pro-
posició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
352-00633/11
Sol·licitud 63

Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Illa, president de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de creació de 
l’Agència Catalana de Protecció Social
352-00634/11
Sol·licitud 63

Proposta d’audiència en comissió de Núria Carrera i Comes, degana del Col·legi 
Oficial de Treball Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de creació 
de l’Agència Catalana de Protecció Social
352-00635/11
Sol·licitud 64

Proposta d’audiència en comissió de Teresa Crespo i Julia, presidenta d’Entitats 
Catalanes d’Acció Social, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència 
Catalana de Protecció Social
352-00636/11
Sol·licitud 64

Proposta d’audiència en comissió de Diosdado Toledano, representant de la Comissió 
Promotora de la Proposició de Llei de la Renda Garantida de Ciutadania Establerta 
per l’Article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
352-00637/11
Sol·licitud 64

Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la Infància i l’Adoles-
cència davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el desmantellament d’una 
xarxa de pedofília
356-00310/11
Sol·licitud 64

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre el desmantellament d’una xarxa de pedofília
356-00311/11
Sol·licitud 64

Sol·licitud de compareixença de Senén Florensa, president executiu de l’Institut Eu-
ropeu de la Mediterrània, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relaci-
ons Institucionals i Transparència perquè informi sobre les línies d’actuació d’aquest 
institut
356-00313/11
Sol·licitud 65

Sol·licitud de compareixença de Jordi Bacaria i Colom, directordel Centre d’Informa-
ció i Documentació Internacional de Barcelona, davant la Comissió d’Acció Exterior 
i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les línies 
d’actuació d’aquesta fundació
356-00314/11
Sol·licitud 65
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Sol·licitud de compareixença de Ligia Arreaga, activista ambientalista, davant la Co-
missió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè 
informi sobre la situació dels drets humans a Matusagaratí (Panamà)
356-00317/11
Sol·licitud 65

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre els motius pels quals els Mossos d’Esquadra no van 
actuar durant el mes d’agost per a detenir un homòfob de Mataró
356-00318/11
Sol·licitud 65

Sol·licitud de compareixença de Sílvia Giménez-Salinas, advocada especialista en 
dret de família, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre 
el sistema de protecció de menors des del punt de vista legal
356-00319/11
Sol·licitud 66

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre el compromís dels Mossos d’Esquadra amb les dili-
gències del Jutjat Central d’Instrucció núm. 2 contra les mocions de diversos ajun-
taments de suport a la Resolució 1/XI, sobre l’inici del procés polític a Catalunya 
com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015
356-00325/11
Sol·licitud 66

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

Compareixença de Joaquim Llimona Balcells, advocat i professor de dret comunitari 
europeu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
353-00101/11
Decaïment 66

Compareixença de Salvador Durany Pich, professor de dret civil, amb relació al 
Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i 
els contractes
353-00106/11
Decaïment 66

Sessió informativa de la Comissió del Síndic de Greuges amb el síndic de greuges 
sobre la resolució relativa a la mort de quatre persones grans de la Residència Ri-
bera de Sió, d’Agramunt (Urgell), en desbordar-se el riu Sió
359-00005/11
Substanciació 67

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern 
i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx del conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00032/11
Presentació: president de la Generalitat 67

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 1315-2016, interposat pel Grup Parlamentari Socialista contra un 
acord de la Mesa del Parlament de Catalunya del 8 de març de 2016
383-00004/11
Al·legacions que formula el Parlament 68

Recurs d’empara 1493-2016, interposat pel Grup Parlamentari de Ciutadans con-
tra els acords de la Mesa del Parlament de Catalunya de l’1 i el 8 de març de 2016
383-00005/11
Al·legacions que formula el Parlament 72
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de 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

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

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s; GP CUP-CC (reg. 35526; 35692; 35694; 35788).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 19.09.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de 
cànnabis
202-00090/10

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 35527; 35693; 35695).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 19.09.2016; 12:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33061 i 34332 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 16.09.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 33061)

Esmena 1
GP Socialista (1)
De modificació del punt 1
1. Utilitzar mitjans de comunicació que ofereixin garanties de seguretat i priva-

citat quan es tractin dades sensibles o confidencials.
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 34332)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1
1. Utilitzar mitjans de comunicació que ofereixin garanties de seguretat i privaci-

tat quan es tracti de comunicacions de dades sensibles o confidencials.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2
2. Utilitzar preferiblement els mitjans i els serveis de comunicació que siguin 

econòmicament més assequibles d’acord amb el seu nivell de seguretat i de priva-
citat.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació i supressió del punt 4
4. Fomentar l’ús de sistemes de missatgeria exprés que s’utilitzen els organismes 

públics depenents de la Generalitat de Catalunya (AAPP, cossos i forces de segure-
tat, jutges, etc.) les característiques dels quals siguin, preferiblement: 

– Tenir una política de privacitat d’acord amb la legislació vigent en matèria de 
protecció de dades.

– Ubicar els seus servidors en el territori de la Unió Europea
– Complir certs estàndards de seguretat dels seus datacenters (com ISO 27001)
– Permetre comunicació efímera zeroKnowiedge
– Advocar per la transparència incorporant informació sobre els accessos per 

part dels cossos policials i contractes d’encàrrec del tractament amb els diferents 
prestadors.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació del punt 5
5. Incorporar les noves mesures previstes al Reglament europeu de protecció de 

dades recentment aprovat per la UE 2016/679 a la protecció de les persones físiques 
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, 
d’acord amb els terminis establerts.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33162; 34326 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 15.09.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 33162)

Esmena 1
GP Socialista (1)
D’addició al punt 1
1. Crear el Pla Estratègic de Reactivació Socioeconòmica del Baix Penedès com 

a veritable full de ruta de les actuacions a portar a terme, per tal d’aprofitar els esfor-
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ços de les administracions públiques i de les entitats i empreses privades en benefici 
de tota la comarca i amb una previsió mínima de 4 anys, identificant les necessitats 
i les potencialitats del territori, preveure les tendències i amenaces i fer propostes 
per afrontar el futur de la comarca en les millors condicions.

Esmena 2
GP Socialista (2)
De modificació del punt 2
2. Aquest Pla estratègic ha de basar-se en la Diagnosi socioeconòmica i terri-

torial del Baix Penedès, realitzada el desembre del 2015, encomanada pel Consell 
Comarcal, i elaborada amb els ajuntaments de la comarca. Aquesta Diagnosi defi-
neix els següents aspectes sobre els quals ha de desenvolupar-se l’esmentat Pla Es-
tratègic: 

2.1. Millora de la competitivitat dels polígons i infraestructures de suport de l’ac-
tivitat econòmica.

2.2. Racionalització de la mobilitat.
2.3. Diversificació i descentralització de l’activitat econòmica.
2.4. Ocupació i cohesió social.
2.5. Impuls de la formació i qualificació de les persones.
2.6. Projecció exterior de la comarca i atracció d’inversions.
2.7. Governança i identitat.

Esmena 3
GP Socialista (3)
De modificació del punt 3
3. Per la seva rellevància, el proposat Pla Estratègic de reactivació econòmica, 

cal que s’inclogui el Centre Logístic del Penedès, per les sinergies que pot generar a 
la comarca, però en cap cas, el seu desenvolupament haurà d’esperar a la redacció 
del Pla Estratègic.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 34326)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de refosa dels punts 1, 2.1. i 2.2.
1. Continuar treballant en els projectes de reactivació econòmica industrial del 

Baix Penedès, conjuntament amb tots els agents de la comarca, per tal de revitalit-
zar i diversificar el teixit productiu i promoure la generació de nous llocs de treball, 
en el marc, entre d’altres, del Pacte Nacional per la Indústria.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De supressió de tot el text del punt 3
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un fitxer de periodistes 
per la Divisió d’Afers Interns dels Mossos d’Esquadra
250-00514/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35775 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 14.09.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 35775)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació i supressió 
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a adoptar totes les 

mesures pertinents per garantir l’equilibri entre el dret d’informació i l’eficàcia de la 
activitat investigadora de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, així com 
assegurar la ponderació de la resta drets afectats en cada cas per part dels Mossos 
d’Esquadra, de la Divisió d’Afers Interns i de la Comissaria General d’Investigació 
Criminal, de la legalitat vigent i assegurar que no hi ha interferències de cap tipus 
en la tasca de professionals dels mitjans de comunicació, en compliment estricte de 
la llibertat d’informació i premsa.

Proposta de resolució sobre Desokupa
250-00516/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35776 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 14.09.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 35776)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1
1. Insta a la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra a continuar duent a 

terme totes les actuacions necessàries per assegurar que l’actuació de Desokupa, 
així com la de qualsevol altra entitat jurídica, s’ajusti a la normativa penal i admi-
nistrativa de referència.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2
2. Denuncia els vincles de Desokupa amb l’extrema dreta i amb organitzacions 

paramilitars de l’extrema dreta, i sol·licita que les autoritats competents romanguin 
amatents i les investiguin quan si escaigui per determinar si en el desplegament de 
les seves activitats s’han lesionat drets i llibertats, si s’han pogut cometre il·lícits i si 
es podria tractar d’una associació il·lícita.
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Proposta de resolució sobre el millorament de la formació dels 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra
250-00518/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35778 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 14.09.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 35778)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar elaborant anualment, tal 

i com ja s’està fent, un pla de formació continua i transversal per als membres del 
Cos de Mossos d’Esquadra. Aquest pla haurà d’incloure, com a mínim, accions de 
formació en àmbits com el de la resolució de conflictes, la ciberseguretat, defensa 
personal, lluita contra el terrorisme i en especial el terrorisme yihadista, coneixe-
ment de la legislació vigent, entre d’altres.

Proposta de resolució sobre la preparació de la temporada alta 
d’estiu en el sector del transport aeri
250-00522/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35782 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 15.09.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 35782)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1
1. Facilitar informació en les oficines d’informació que el Departament d’Em-

presa i Coneixement disposa als aeroports de Catalunya sobre els drets dels usuaris 
de les companyies aèries que hi operen i els consells per fer-los efectius, assegurant 
la seva disponibilitat en anglès, francès i les tres llengües oficials de Catalunya.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2
2. Intensificar les actuacions d’informació amb caràcter previ a l’inici de cada 

una de les temporades d’alta activitat de transport aeri com l’estival. Així mateix, 
instar el gestor dels aeroports per tal que faci complir a la companyia aèria respon-
sable de realitzar el vol, el deure que en els mostradors de facturació s’exhibeixi 
un cartell informatiu als passatgers que estableix l’article 14 del Reglament (CE) 
261/2004, pel qual s’estableixen normes comunes sobre compensació i assistència 
als passatgers aeris en cas de denegació d’embarcament i de cancel•lació o gran 
endarreriment dels vols.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 3
3. Instar l’Agncia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) per tal que exerceixi les 

competències que li corresponen en matèria de supervisió, inspecció i ordenació 



BOPC 214
19 de setembre de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 20

del transport aeri, d’acord amb el que s’estableix a la Ley 28/2006, de 18 de julio, 
de Agencias Estatales para la mejora de los Servicios Públicos i al Real Decreto 
184/2008, de 8 de Febrero, por el que se aprueba el Estatuto de AESA.

Així mateix, instar AESA per tal que exerceixi les competències que li perto-
quen com a organisme de l’Estat espanyol encarregat de vetllar per l’observança 
del Reglament del Reglament (CE) núm. 261/2004 i sancionar-ne els incompliments, 
d’acord amb el que s’estableix a l’article 16 del propi Reglament.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
D’addició del punt 4
4. Instar a l’Agència Catalana de Consum a que reculli en la informació que fa-

cilita als usuaris relativa als drets del passatger la recent guia emesa per la Comissió 
Europea relativa als drets dels passatgers en cas de retards o cancel·lació de vols i 
mantingui permanentment actualitzada la informació sobre drets dels passatgers de 
companyies aèries que divulga a través del seu web i de les xarxes socials.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí (5)
De modificació del punt 5
5. Instar a l’Agència Catalana de Consum perquè requereixi que els operadors 

aeris que realitzen la seva activitat a Catalunya la disponibilitat de números de te-
lèfon gratuïts i fulls oficials de reclamacions a través dels quals els usuaris puguin 
realitzar les seves reclamacions mitjançant la via telemàtica o presencial de manera 
efectiva, d’acord amb el que estableix el Codi de Consum.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí (6)
De modificació del punt 6
6. Instar l’Agència Catalana del Consum a realitzar un informe específic sobre 

les actuacions realitzades en relació a la companyia Vueling per les incidències du-
rant la temporada d’estiu 2016, tant pel que fa al tractament de les reclamacions 
rebudes i les solucions donades per Vueling als clients en la mediació o l’arbitratge, 
com pel que fa a les eventuals actuacions sancionadores realitzades o en curs per 
mala prestació del servei.

Proposta de resolució sobre la venda ambulant a Barcelona
250-00525/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35777 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 14.09.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 35777)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1
1. Adoptar totes les mesures per tal que els diversos operadors de seguretat i ad-

ministracions i ens implicats apliquin de manera coordinada totes aquelles accions 
i normativa de referència sobre seguretat ciutadana, venda ambulant i d’altres me-
sures socials complementàries com acció social d’ocupació i protocols d’actuació 
clars que garanteixin els drets de les persones.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2
2. Utilitzar tots els instruments a l’abast des de les diverses administracions im-

plicades per combatre la venda fraudulenta de tot tipus de productes de consum, ja 
sigui en la via pública o en qualsevol altre lloc, tant pels perjudicis que comporta a 
la seguretat ciutadana com per ser una pràctica de competència deslleial, de frau fis-
cal i d’atemptat contra la propietat intel·lectual i els drets dels consumidors.

3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern

Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de 
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública
259-00001/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33705; 35235; 35265 i 36049; 35282 i 35322; 35320 i 35901 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAECRIT, 13.09.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 33705)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 168 del Regla-
ment del Parlament i l’apartat 2 de l’article 41 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, presenten les següents 
esmenes al Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de Ga-
rantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (tram. 259-00001/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació de l’article 9
Article 9. Procediment de designació
El procediment de designació dels membres de la Comissió de Garantia del Dret 

d’Accés a la informació pública és el que estableixen la Llei de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern i el Reglament del Parlament de Catalunya.

Esmena 2
GP Socialista
D’addició d’una nova lletra f bis a l’apartat segon de l’article 15
Article 15. President o presidenta
2. Corresponen al president o presidenta les funcions següents: 
f bis) Signar els convenis previstos a l’article 74.3 de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i, els que 
tinguin per finalitat les relacions de col·laboració previstes a l’article 57 d’aquest 
Reglament, i amb altres agents implicats en l’aplicació, la formació i la difusió del 
dret d’accés a la informació pública.
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Esmena 3
GP Socialista
D’addició d’un incís en l’apartat segon de l’article 29
Article 29. Objecte
2. La reclamació també pot tenir per objecte l’incompliment material del dret 

d’accés, quan aquest ha estat reconegut expressament o presumptes, o quan el seu 
accés vingui determinat pels articles 9 a 16 de la LTAIPBG i altres preceptes legals 
que n’estableixin el deure de publicitat activa.

Esmena 4
GP Socialista
D’addició d’una nova lletra b bis a l’article 30
Article 30. Legitimació
Poden interposar una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d’Ac-

cés a la Informació Pública: 
b bis) Les persones que no hagin pogut accedir efectivament a informació rela-

cionada als articles 9 a 16 LTAIPBG i altres preceptes legals que estableixin el deure 
de fer-ne publicitat activa per l’incompliment de l’obligació de publicar-la al Portal 
de Transparència.

Esmena 5
GP Socialista
D’addició d’un incís a la lletra b de l’apartat primer de l’article 31
Article 31. Interposició de les reclamacions
1. Les reclamacions s’interposen per mitjà d’un formulari electrònic senzill i fà-

cilment accessible, amb l’ús de signatura electrònica o qualsevol altre mitjà d’iden-
tificació que s’estableixi per reglament, a través de la seu electrònica de la Comissió 
de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública en que s’indica: 

b) La resolució objecte de reclamació, la sol·licitud prèviament estimada expres-
sament o presumpta de la que se’n reclama l’accés material a la informació, o la 
identificació de la informació inclosa als articles 9 a 16 LTAIPBG i altres preceptes 
legals que n’estableixin el deure de publicitat activa, que no ha estat publicada al 
Portal de Transparència.

Esmena 6
GP Socialista
D’addició d’un apartat tercer a l’article 32
Article 32. Termini
3. En cas de resolució presumpta, la reclamació davant la Comissió es pot pre-

sentar en qualsevol moment des que s’ha produït el silenci administratiu.

Esmena 7
GP Socialista
De modificació de l’apartat segon de l’article 33
Article 33. Admissió de les reclamacions i altres actuacions inicials.
2. La Comissió únicament pot inadmetre la reclamació quan aquesta no tingui 

per objecte el dret d’accés a la informació pública o quan no reuneixi els requisits 
establerts als articles anteriors per l’article 33 i la persona reclamant interessada, 
previ requeriment, no esmeni la reclamació dins del termini general establert per 
fer-ho. La Comissió ha de motivar la inadmissió i l’ha de notificar comunicar a la 
persona reclamant.
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Esmena 8
GP Socialista
D’addició un nou apartat 1 bis a l’article 34
Article 34. Drets de terceres persones
1 bis) Les Administracions han de col·laborar amb la Comissió en la identificació 

i el trasllat a les persones els drets de les quals es puguin veure afectats per l’accés 
objecte de reclamació, en els termes, condicions i terminis fixats per la Comissió. En 
els casos en què l’Administració no hagi efectuat el trasllat dins del termini, o quan 
el trasllat reverteixi una complexitat especial, la Comissió pot ampliar per quinze 
dies el termini per resoldre la reclamació establert a l’article 42.9 de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Esmena 9
GP Socialista
De modificació de l’article 42
Article 42. Inici del procediment amb resolució
El procediment ordinari amb resolució s’inicia amb la presentació de la Recla-

mació. La mediació, si s’hi opta, el suspèn per un termini d’un mes, transcorregut 
el qual, si no s’assoleix l’acord, es reprèn el còmput del termini per a Resolució. en 
els casos següents: 

a) Quan la persona reclamant o les terceres persones afectades no sol·liciten o no 
accepten la mediació.

b) Quan les parts del procediment amb mediació no assoleixen un acord en el 
termini d’un mes des què s’ha acceptat el procediment amb mediació.

Esmena 10
GP Socialista
D’addició d’un incís a l’apartat primer de l’article 52
Article 52. Mitjans econòmics
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública aprova anu-

alment l’avantprojecte de pressupost que ha de tenir la informació que determinen 
les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat. Un cop aprovat, el pres-
supost assignat a la Comissió ha de constar en un apartat propi dins del pressupost 
del departament de la Generalitat al qual resta adscrit.

Esmena 11
GP Socialista
D’addició d’un incís a l’apartat segon de l’article 52
Article 52. Mitjans econòmics
2. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública executa el 

seu pressupost d’acord amb la legislació de finances públiques de la Generalitat de 
Catalunya i compta amb el suport dels serveis centrals del departament al qual resta 
adscrita per a la tramitació de les actuacions que se’n derivin.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 35235)

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

Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164, 165 i 167.7 del Reglament 
del Parlament, presenta les següents esmenes al Projecte de decret pel qual s’aprova 
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el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública 
(tram. 259-00001/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’article 4
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública està adscri-

ta al departament de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competent en 
matèria de polítiques de transparència només als efectes de rebre el suport necessari 
per garantir el compliment de la normativa pressupostària, de personal, patrimo-
nial, de contractació i anàlogues per part de la Comissió.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 1 de l’article 6
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha d’exercir 

les seves funcions amb independència, objectivitat i imparcialitat.

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a la lletra b, de l’apartat 2, de l’article 7
b) Resoldre les reclamacions contra les resolucions expresses o presumptes i les 

comunicacions que substitueixin les resolucions en matèria d’accés a la informació 
pública.

Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra c, de l’apartat 2, de l’article 7
c) Vetllar pel compliment de la legislació vigent en matèria d’accés a la informa-

ció pública, impulsant, si escau, l’aplicació del seu règim sancionador.

Esmena 5
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició a l’apartat 2, de l’article 8
2. Els membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 

Pública han de ser elegits d’entre juristes especialistes en dret públic i tècnics en 
matèria d’arxius o gestió documental, elegits entre experts de competència i prestigi 
reconeguts i amb més de deu anys d’experiència professional.

Esmena 6
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’article 9,
Article 9. Procediment de designació 
El procediment de designació dels membres de la Comissió de Garantia del Dret 

d’Accés a la Informació pública és el que estableixen la Llei 19/2014, del 29 de de-
sembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i el Reglament del 
Parlament de Catalunya.

Esmena 7
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de l’apartat 6 de l’article 10
6. El President o presidenta de la Comissió ha d’informar la persona titular del 

departament de l’Administració de la Generalitat a què està adscrita de les circums-
tàncies previstes en els apartats 4 i 5 d’aquest article.



BOPC 214
19 de setembre de 2016

3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern 25 

Esmena 8
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de la lletra g de l’apartat 1, de l’article 12
[...] permanent.
g) Arribar a l’edat de 70 anys
h) Defunció
2. En el cas que [...].

Esmena 9
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova lletra f bis i f ter a l’apartat 2, de l’article 15
[...] emeses per la Comissió.
f bis) Signar els convenis previstos a l’article 74.3 de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i els que tingui per 
finalitat les relacions de col·laboració previstes a l’article 57 d’aquest Reglament, i 
amb altres organismes implicats en l’aplicació, la formació i la difusió del dret d’ac-
cés a la informació pública.

f ter) Requerir a l’òrgan competent la incoació d’expedient sancionador en els ca-
sos d’incompliment de les resolucions de la Comissió o quan del coneixement de les 
reclamacions en resulti la comissió d’infracció tipificades com a greus o molt greus 
per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i 
bon govern.

g) Exercir la direcció [...].

Esmena 10
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 1, de l’article 18
1. El lloc de secretari o secretària tècnica es proveeix pel sistema de lliure de-

signació, a proposta del president o presidenta i amb el coneixement de la Comissió, 
entre persones funcionàries de carrera de cossos o escales del grup A1, amb una 
antiguitat superior de deu anys, amb titulació en dret o en arxivística i gestió docu-
mental i amb ple respecte a la normativa vigent en matèria de funció pública i, en 
particular, als principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

Esmena 11
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 2, de l’article 21
2. Les administracions públiques i la resta dels subjectes inclosos a l’article 3, 

així com les persones físiques i jurídiques, s’han de comunicar amb la Comissió de 
Garantia preferiblement a través de mitjans electrònics.

Esmena 12
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’apartat 3, de l’article 21
3. La Comissió ha de disposar dels instruments necessaris per facilitar la comu-

nicació per mitjans electrònics amb les persones físiques i jurídiques. Les persones 
físiques poden comunicar-se per mitjans electrònics amb la Comissió. Les persones 
jurídiques han de comunicar-se per mitjans electrònics amb la Comissió.

Esmena 13
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 2, de l’article 29
2. La reclamació també pot tenir per objecte l’incompliment material del dret 

d’accés, quan aquest ha estat reconegut expressament o presumpta, o quan el seu ac-
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cés vingui determinat pels articles 8 a 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon govern, així com d’altres preceptes legals 
que n’estableixin el deure de publicitat activa.

Esmena 14
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova lletra b bis a l’article 30
[...] efectivament l’accés a la informació.
b bis) Les persones que no hagin pogut accedir efectivament a la informació re-

lacionada als article 8 a 15 de la Llei de transparència, accés a la informació i bon 
govern i altres preceptes legals que estableixin el deure de fer-ne publicitat activa 
per l’incompliment de l’obligació de publicar-la al Portal de Transparència.

c) Les persones a qui [...].

Esmena 15
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 1, de l’article 31
1. Les reclamacions s’interposen, preferiblement, per mitjà d’un formulari elec-

trònic senzill [...].

Esmena 16
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la lletra b de l’apartat 1, de l’article 31
b) La resolució objecte de reclamació, la sol·licitud prèviament estimada expres-

sament o presumpta de la que se’n reclama l’accés material a la informació o la 
identificació de la informació inclosa als articles 8 a 15 de la Llei de transparència, 
accés a la informació i bon govern, i altres preceptes legals que estableixin el deure 
de publicitat activa, que no ha estat publicada al Portal de Transparència.

Esmena 17
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i supressió de l’apartat 2 de l’article 31
2. La reclamació també es pot per qualsevol dels mitjans que preveuen els arti-

cles 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, i 41 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o preceptes que els 
substitueixin o despleguin.

Esmena 18
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la lletra a, de l’apartat 1 de l’article 32
a) La notificació de la resolució en matèria d’accés a la informació pública. En 

el cas que aquesta no contingui el peu de recurs establert a la disposició addicio-
nal única d’aquest Reglament, el termini per a la reclamació davant de la Comissió 
resta obert.

Esmena 19
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de la lletra b de l’apartat 1, de l’article 32
b) El moment en què es produeixin els efectes del silenci positiu.
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Esmena 20
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 3 a l’article 32
[...] del recurs de reposició.
3. En el cas de resolució presumpta, la reclamació davant la Comissió es pot pre-

sentar en qualsevol moment des de que s’ha produït el silenci administratiu.

Esmena 21
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 2, de l’article 33
2. La Comissió únicament pot inadmetre la reclamació quan aquesta no tingui 

per objecte el dret d’accés a la informació pública o quan no reuneixi els requisits 
establerts als articles anteriors i la persona reclamant, previ requeriment, no esmeni 
la reclamació dins del termini general establert per fer-ho. La Comissió ha de moti-
var la inadmissió i l’ha de notificar a la persona reclamant.

Esmena 22
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 1 de l’article 34
1. Quan, a la vista de l’expedient, la Comissió consideri que la reclamació pot 

afectar els drets de terceres persones, hagin estat part o no del procediment d’accés, 
i que les al·legacions de les quals poden resultar determinants del sentit de la reso-
lució, la Comissió els ha de traslladar la reclamació per a què en el termini màxim 
de deu dies puguin manifestar el seu acord a seguir el procediment amb mediació o, 
en el seu cas, presentar si ho consideren oportú les al·legacions o els documents que 
estimin oportuns en defensa dels seus drets o interessos.

Esmena 23
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 1 bis a l’article 34
[...] drets i interessos.
1 bis. Les administracions han de col·laborar amb la Comissió en la identifica-

ció i el trasllat a les persones els drets dels quals es puguin veure afectats per l’accés 
objecte de reclamació, en el termes, condicions i terminis fixats per la Comissió. En 
els casos en què l’administració no hagi efectuat el trasllat dins del termini, o quan 
el trasllat suposi una gran complexitat, la Comissió pot ampliar per quinze dies el 
termini per resoldre la reclamació establert a l’article 42.9 de la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

2. Si en la tramitació [...].

Esmena 24
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’article 42
Article 42. Inici del procediment amb resolució
1. El procediment ordinari amb resolució s’inicia amb la presentació de la re-

clamació.
2. La mediació, si s’hi opta, el suspèn el termini per dictar resolució per un mes, 

transcorregut el qual, si no s’assoleix l’acord, es reprèn el còmput del termini per a 
la resolució.
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Esmena 25
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició a l’apartat 2 de l’article 43
Article 43. Tramitació
2. La Comissió informa a les persones interessades, en el termini de cinc dies de 

de l’admissió a tràmit de la reclamació, de l’inici del procediment de resolució, del 
termini màxim de resolució i del sentit del silenci, així com del seu dret a presen-
tar les al·legacions que estimin convenients, a accedir a l’expedient i els trasllada la 
documentació aportada per l’Administració pública en el termini de cinc dies. En el 
cas de terceres persones afectades, [...].

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 35265 I 36049)

A la Mesa del Parlament
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt, Albano Dante Fachin Pozzi, por-

taveu adjunt del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que 
estableixen els articles 164, 165 i 167.7 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes al Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió 
de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (tram. 259-00001/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra a l’article 15.2
f) Signar les resolucions emeses per la Comissió.
f bis) Signar els convenis previstos a l’article 74.3 de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i, els que 
tinguin per finalitat les relacions de col·laboració previstes a l’article 57 d’aquest 
Reglament, i amb altres agents implicats en l’aplicació, la formació i la difusió del 
dret d’accés a la informació pública.

f ter) Requerir a l’òrgan competent la incoació d’expedient sancionador en els 
casos d’incompliment de les resolucions de la Comissió o quan del coneixement de 
les reclamacions en resulti la comissió d’infraccions tipificades per l’LTAIPBG com 
a greus i molt greus.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou paràgraf a l’article 52.1
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública aprova anu-

alment l’avantprojecte de pressupost que ha de tenir la informació que determinen 
les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat. Un cop aprovat, el pres-
supost assignat a la Comissió ha de constar en un apartat propi dins del pressupost 
del departament de la Generalitat al qual resta adscrit.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició de l’article 52.2
2. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública executa el 

seu pressupost d’acord amb la legislació de finances públiques de la Generalitat de 
Catalunya. i compta amb el suport dels serveis centrals del departament al qual res-
ta adscrita per a la tramitació de les actuacions que se’n derivin.
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Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició de l’article 7.2
b) Resoldre les reclamacions en matèria d’accés a la informació contra les reso-

lucions expresses o presumptes i les comunicacions que substitueixin les resolucions 
en matèria d’accés a la informació pública.

c) Supervisar el Vetllar pel compliment de la legislació vigent en matèria d’accés 
a la informació pública impulsant l’aplicació del seu règim sancionador, si escau, i 
sense perjudici de la competència per a avaluar el compliment de la Llei atribuïda 
al Síndic de Greuges.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou paràgraf a l’article 29.2
2. La reclamació també pot tenir per objecte l’incompliment material del dret 

d’accés, quan aquest ha estat reconegut expressament o presumptes, o quan el seu 
accés vingui determinat pels articles 9 a 16 de l’LTAIPBG i altres preceptes legals 
m’estableixin el deure de publicitat activa.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra b a l’article 30
b) Les persones a qui se’ls ha reconegut l’accés a la informació per resolució ex-

pressa o presumpta i no se’ls ha facilitat efectivament l’accés a la informació.
b bis) Les persones que no hagin pogut accedir efectivament a informació rela-

cionada als articles 9 a 16 LTAIPBG i altres preceptes legals que estableixin el deure 
de fer-ne publicitat activa per l’incompliment de l’obligació de publicar-la al Portal 
de Transparència.

Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou paràgraf a l’article 31.1 lletra b 
b) La resolució objecte de reclamació, la sol·licitud prèviament estimada expres-

sament o presumpta de la que se’n reclama l’accés material a la informació, o la 
identificació de la informació inclosa als articles 9 a 16 LTAIPBG i altres preceptes 
legals que n’estableixin el deure de publicitat activa, que no ha estat publicada al 
Portal de Transparència.

Esmena 8
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a l’article 32.1
a) La notificació de la resolució en matèria d’accés a la informació pública. En cas 

que aquesta no contingui el peu de recurs establert a la disposició addicional única 
d’aquest Reglament, el termini per a la reclamació davant de la Comissió resta obert.

b) El moment en què es produeixin els efectes del silenci positiu.

Esmena 9
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt a l’article 32
2. En el supòsit que la persona interessada hagi interposat el recurs potestatiu de 

reposició previst a l’article 38 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern, no es podrà interposar reclamació 
fins que no s’hagi produït la resolució expressa o presumpta del recurs de reposició.

3. En cas de resolució presumpta, la reclamació davant la Comissió es pot pre-
sentar en qualsevol moment des que s’ha produït el silenci administratiu.
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Esmena 10
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició de l’article 50
Article 50. Procediment en relació amb el conflicte d’atribucions
1. La Comissió ha d’instar els òrgans competents a que fa referència l’article 86 

LTAIPBG per incoar el per a ordenar la incoació del procediment sancionador pre-
vist en aquella llei si en l’exercici de les seves funcions coneix de la comissió d’una 
falta tipificada com a greu o molt greu per aquella llei 11 al capítol II títol VII de 
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern, i els òrgans competents per instruir-lo poden sol·licitar a la Comissió 
de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública un informe per contribuir a la 
determinació del subjecte responsable de les infraccions tipificades.

2. L’òrgan requerit per a la incoació del procediment sancionador ha d’informar 
la Comissió de la seva tramitació o, per al cas que decideixi no incoar-lo, ho ha de 
resoldre motivadament i comunicar-ho a la Comissió La sol·licitud d’informe ha 
d’incorporar una exposició dels fets imputats, la infracció o infraccions que aquests 
fets puguin constituir i els aspectes sobre els quals se sol·licita el pronunciament de 
la Comissió. La sol·licitud d’informe també ha d’aportar la normativa reguladora de 
l’organització administrativa i els actes que hagin pogut incidir en la titularitat o 
l’exercici de la competència controvertida.

3. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha d’emetre 
l’informe en el termini de quinze dies. La Comissió informarà el Parlament de les 
infraccions detectades i del resultat de les sol·licituds

Esmena 11
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de l’article 8.2
2. Els membres de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pú-

blica han de ser elegits d’entre juristes especialistes en dret públic i tècnics en ma-
tèria d’arxius o gestió documental, de competència i prestigi reconeguts i amb més 
de deu anys d’experiència professional.

Esmena 12
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’una nova lletra g bis a l’article 15
g) Exercir la direcció superior dels mitjans personals i materials de la Comissió.
g bis) distribuir els assumptes sobre els que s’hagi de pronunciar la Comissió en-

tre els seus membres, d’acord amb els criteris fixats pel Ple.

Esmena 13
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de l’article 33.2
2. La Comissió únicament pot inadmetre la reclamació quan aquesta no tingui per 

objecte el dret d’accés a la informació pública o quan no reuneixi els requisits establerts 
als articles anteriors per l’article 33 i la persona reclamant interessada, previ requeri-
ment, no esmeni la reclamació dins del termini general establert per fer-ho. La Comis-
sió ha de motivar la inadmissió i l’ha de notificar comunicar a la persona reclamant.

Esmena 14
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de l’article 34
1. Quan, a la vista de l’expedient, la Comissió consideri que la reclamació pot 

afectar els drets de terceres persones, hagin estat part o no del procediment d’accés, 
les al·legacions de les quals poden resultar determinants del sentit de la resolució, 
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la Comissió els ha de traslladar la reclamació per a què en el termini màxim de deu 
dies puguin manifestar el seu acord a seguir el procediment amb mediació o, en el 
seu cas, presentar si ho consideren oportú les al·legacions o els documents que esti-
min oportuns en defensa dels seus drets o interessos.

Esmena 15
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt a l’article 34.1
1. Quan, a la vista de l’expedient, la Comissió consideri que la reclamació pot 

afectar els drets de terceres persones, hagin estat part o no del procediment d’accés, 
la Comissió els ha de traslladar la reclamació per a què en el termini màxim de deu 
dies puguin manifestar el seu acord a seguir el procediment amb mediació o, en el 
seu cas, presentar si ho consideren oportú les al·legacions o els documents que esti-
min oportuns en defensa dels seus drets o interessos.

1 bis. Les Administracions han de col·laborar amb la Comissió en la identificació 
i el trasllat a les persones els drets de les quals es puguin veure afectats per l’accés 
objecte de reclamació, en els termes, condicions i terminis fixats per la Comissió. En 
els casos en què l’Administració no hagi efectuat el trasllat dins del termini, o quan 
el trasllat reverteixi una complexitat especial, la Comissió pot ampliar per quinze 
dies el termini per resoldre la reclamació establert a l’article 42.9 de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Esmena 16
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació i supressió de l’article 42
Article 42. Inici del procediment amb resolució
El procediment ordinari amb resolució s’inicia amb la presentació de la Recla-

mació. La Mediació, si s’hi opta, el suspèn per un termini d’un mes, transcorregut el 
qual, si no s’assoleix l’acord, es reprèn el còmput del termini per a Resolució.

en els casos següents: 
a) Quan la persona reclamant o les terceres persones afectades no sol·liciten o no 

accepten la mediació.
b) Quan les parts del procediment amb mediació no assoleixen un acord en el 

termini d’un mes des què s’ha acceptat el procediment amb mediació.

Esmena 17
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació i supressió de l’article 43
2. La Comissió informa a les persones interessades en el termini de 5 dies des de 

l’admissió a tràmit, de l’inici del procediment de resolució, del termini màxim de 
resolució i del sentit del silenci, així com del seu dret a presentar les al·legacions que 
estimin convenients i accedir a l’expedient i consultar-hi i els trasllada la documen-
tació aportada per l’Administració pública en el termini de cinc dies. En el cas de 
terceres persones afectades, també se’ls ha de comunicar la sol·licitud de reclamació. 
La comunicació a les persones interessades i, si escau, a terceres persones interessa-
des, ha d’indicar la identitat i les dades de contacte de la persona responsable de la 
tramitació del procediment.

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2016
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt GP CSP
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 35282 I 35322)

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

amb el que estableix l’article 168 del Reglament del Parlament i l’apartat 2 de l’arti-
cle 41 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern, presenta les següents esmenes i recomanacions al Projecte 
de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Ac-
cés a la Informació Pública (tram. 259-00001/11)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’article 9
Article 9. Procediment de designació 
1. El procediment de designació del membres de la Comissió de Garantia del 

Dret d’Accés a la informació pública és el que estableixen la Llei de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern i el Reglament del Parlament de Cata-
lunya.

2. Les designacions seran publicades al Butlletí Oficial del Parlament de Catalu-
nya i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Explicació: 
Pel que fa al procediment de designació dels membres de la Comissió entenem 

que es tracta d’un procediment que ja ve regulat la Llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern i pel Reglament del Parlament de Catalunya que 
no cal sigui regulat, més enllà del que disposen aquestes normes, via aquest Decret.

En relació a la supressió de l’apartat 3 de l’article 9 del text previst al Decret en-
tenem que ja queda suficientment especificat a l’article 85 de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya i a l’article 22 del la Llei del Consell de Governs Locals el caràcter 
preceptiu d’escoltar al Consell de Governs Locals.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
D’addició d’una lletra f bis a l’article 15
2. Corresponen al president o presidenta les funcions següents: 
f bis) D’acord amb les competències de la Comissió i els recursos assignats i dis-

ponibles, signar els convenis previstos a l’article 74.3 de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i, els que 
tinguin per finalitat les relacions de col·laboració previstes a l’article 57 d’aquest 
Reglament, i amb altres agents implicats en l’aplicació, la formació i la difusió del 
dret d’accés a la informació pública.

Explicació: 
Tot i no tenir personalitat jurídica pròpia la Comissió ha de poder signar conve-

nis sempre que sigui dins del marc de les seves competències d’acord amb recursos 
assignats i disponibles.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De supressió i addició a l’article 32
Article 32. Termini
1. Les reclamacions davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Infor-

mació Pública s’han d’interposar en el termini d’un mes a comptar des de: 
a) La notificació de la resolució en matèria d’accés a la informació pública. En 

cas que aquesta no contingui el peu de recurs establert a la disposició addicional 
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única d’aquest Reglament, el termini per a la reclamació davant de la Comissió res-
ta obert.

b) El moment en què es produeixin els efectes del silenci positiu.
b) La notificació de la desestimació del recurs de reposició interposat contra una 

resolució en matèria d’accés a la informació o el transcurs del termini per resoldre 
i notificar. En aquests supòsit, la Comissió ha d’informar la persona reclamant del 
termini de què disposa per impugnar l’acte resolutori del recurs de reposició davant 
la jurisdicció contenciosa administrativa.

c) El venciment del termini previst pels articles 35.3 i 36.1 de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre. En aquests supòsits, la reclamació es tramita amb caràcter preferent.

2. En el supòsit que la persona interessada hagi interposat el recurs potestatiu de 
reposició previst a l’article 38 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern, no es podrà interposar reclamació 
fins que no s’hagi produït la resolució expressa o presumpta del recurs de reposició.

3. En cas de resolució presumpta, la reclamació davant la Comissió es pot pre-
sentar en qualsevol moment des que s’ha produït el silenci administratiu.

Explicació: 
Les modificacions que es proposen a l’article 32 pretenen que davant del silenci 

per part de l’administració en resoldre o notificació defectuosa l’administrat no es 
vegi perjudicat amb terminis més llargs per a poder efectuar la reclamació i defen-
sar els seus drets.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació a l’article 33 apartat 2
Article 33. Admissió de les reclamacions i altres actuacions inicials.
2. La Comissió únicament pot inadmetre la reclamació quan aquesta no tingui 

per objecte el dret d’accés a la informació pública o quan no reuneixi els requisits 
establerts als articles anteriors i la persona reclamant, previ requeriment, no esmeni 
la reclamació dins del termini general establert per fer-ho. La Comissió ha de moti-
var la inadmissió i l’ha de notificar a la persona reclamant.

Explicació: 
Els requisits de les reclamacions estan als articles anteriors al 33, per aquest mo-

tiu entenem que s’ha de modificar la referència a l’article 33. També es modifica la 
referència a «persona interessada» per «persona reclamant», i «comunicar» per «no-
tificar» donat que implica millors garanties processals pel reclamant.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De supresió de l’article 45
Article 45. Termini i sentit del silenci
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública ha de dic-

tar i notificar la resolució en el termini de dos mesos des de la presentació de recla-
mació.

2. El termini establert en l’apartat 1 d’aquest article pot ser ampliat fins a un mà-
xim de quinze dies en el cas que s’hagin demanat informes o dades d’acord amb el 
que estableixen els articles 35 i 46 d’aquest Reglament. La Comissió ha de comuni-
car les ampliacions que acordi a totes les parts abans que conclogui el termini per 
a resoldre.

3. Si la resolució no s’ha dictat i notificat en el termini establert en els apartats 
anteriors, es pot entendre desestimada, sens perjudici que la Comissió segueixi obli-
gada a resoldre-la expressament i de la seva facultat de resoldre sense cap vinculació 
al sentit del silenci.
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Explicació: 
Entenem que els terminis i el sentit del silenci en aquest casos ja queda previst a 

l’article 42 de la Llei de Transparència.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’article 55 apartat 2
Article 55. Relacions amb l’Administració de la Generalitat i amb els ens locals
2. En la tramitació del procediment amb mediació i del procediment amb reso-

lució, la Comissió es relaciona amb l’Administració de la Generalitat per mitjà de 
la unitat d’informació del departament o entitat afectat per la reclamació a què fa 
referència la disposició addicional del Decret 233/2016, de 22 de març, pel qual es 
crea la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert o amb qui 
determini la pròpia Administració de la Generalitat en cas de què es modifiqui l’es-
mentat decret.

Explicació: 
Entenem que el reglament ha de tenir un caràcter permanent i que no ha d’estar 

sotmès a puntuals modificacions per temes d’organització interna del Govern. Per 
aquest motiu afegim que en cas de modificar-se la unitat d’informació del departa-
ment o entitat afectat per la reclamació a què fa referència la disposició addicional 
del Decret 233/2016 no sigui necessària la modificació d’aquest reglament.

Finalment volem deixar constància que la Comissió de Garantia del Dret d’Ac-
cés a la Informació Pública - GAIP - en data 20 de juliol de 2016 va entrar al re-
gistre del Parlament de Catalunya un escrit aportant propostes d’esmenes al text del 
decret pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés 
a la Informació Pública a l’objecte de garantir la independència de la Comissió, la 
millora del règim de garantia del dret d’accés a la informació i per tal de millorar i 
clarificar el redactat.

Algunes de les esmenes proposades pel GAIP aquest Grup Parlamentari les ha 
recollit total o parcialment.

Altres esmenes proposades entenem que modifiquen la llei i no son pròpies d’un 
desenvolupament reglamentari com és aquest tràmit.

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 35320 I 35901)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 168 del Reglament 
del Parlament i l’apartat 2 de l’article 41 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, presenten les següents 
esmenes al Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de Ga-
rantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (tram. 259-00001/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 2 bis
Article 2 bis. Garantia d’independència i efectivitat en l’actuació 
1. Per tal de garantir l’efectivitat de les seves funcions, la Comissió de Garantia 

del Dret d’Accés tindrà capacitat per a concloure convenis i establir tot tipus d’ins-
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truments de col·laboració amb els obligats per la normativa de transparència i així 
mateix, pot realitzar tots aquells actes que siguin necessaris per garantir l’efectivitat 
del dret d’accés. En tot cas, la Comissió estarà legitimada per demanar la incoació 
del corresponent procediment sancionador.

2. Correspon al president o president la formalització dels corresponents conve-
nis i altres instruments de col·laboració.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició a l’apartat 1 de l’article 52
Article 52. Mitjans econòmics 
1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública aprova anu-

alment l’avantprojecte de pressupost que ha de tenir la informació que determinen 
les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat. En cas que l’avantpro-
jecte de pressupost no sigui inclòs al projecte de llei de pressupostos per part del 
Govern de la Generalitat, aquest últim haurà d’explicar en una memòria adjunta els 
motius pels quals no adopta en la seva integritat aquest avantprojecte.

2. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública executa el 
seu pressupost d’acord amb la legislació de finances públiques de la Generalitat de 
Catalunya.

3. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública està sot-
mesa al control de la Intervenció General de la Generalitat pel que fa a la utilització 
dels mitjans provinents de la seva Administració.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 53 bis
Article 53 bis. Deure de col·laboració de l’Administració de la Generalitat 
1. Quan sigui necessari per la efectivitat de les seves funcions, la Comissió po-

drà demanar la col·laboració del personal i/o la utilització dels mitjans materials de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la qual haurà d’atendre la seva pe-
tició o raonar justificadament la seva negativa i fer pública la seva decisió.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addicció a l’apartat 1 de l’article 29
Article 29. Objecte 
1. Les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la informació pú-

blica, les comunicacions que substitueixin les resolucions i, si escau, les resolucions 
que resolguin el recurs potestatiu de reposició poden ésser objecte de reclamació 
davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública. La sol·li-
citud de remei de l’incompliment en els terminis legals del deure de publicitat proac-
tiva per part de l’interessat que no hagi estat atesa en el moment que l’interessat es 
dirigeixi a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés s’entendrà com una resolució 
presumpte delegatòria.

2. La reclamació també pot tenir per objecte l’incompliment material del dret 
d’accés, quan aquest ha estat reconegut expressament o presumptes.

3. La reclamació té caràcter potestatiu i gratuït.
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Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addicció d’una nova lletra f a l’article 30
Article 30. Legitimació 
Poden interposar una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d’Ac-

cés a la Informació Pública: 
a) Les persones sol·licitants d’accés a la informació pública a qui se’ls ha denegat 

totalment o parcialment l’accés a la informació pública per resolució expressa d’un 
dels subjectes inclosos dins l’àmbit d’actuació de la Comissió.

b) Les persones a qui se’ls ha reconegut l’accés a la informació per resolució ex-
pressa o presumpta i no se’ls ha facilitat efectivament l’accés a la informació.

c) Les persones a qui se’ls ha denegat l’accés a la informació per acte presumpte 
per la concurrència d’algun dels límits establerts a la legislació vigent.

d) Les terceres persones els drets o interessos de les quals es vegin afectats per 
l’accés a la informació pública.

e) Les administracions públiques, entitats i organismes competents en la tutela 
dels drets, béns o interessos protegits per l’ordenament jurídic.

f) Les persones a les que no se’ls ha atès una sol·licitud de remei d’un incompli-
ment del deure de publicitat proactiva.

Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addicció d’un nou apartat a l’article 32
3. La reclamació es pot presentar davant de la Comissió en qualsevol moment: 
i) en cas que la resolució expressa no indiqui el termini o les dades necessàries 

per a fer efectiu el dret a reclamació.
ii) en cas de silenci administratiu.

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP C’s
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4. Informació

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup per Palestina
413-00004/11

DESIGNACIÓ D’ESPECIALISTES, TÈCNICS O MEMBRES D’ENTITATS 

CIUTADANES

El dia 13 de setembre de 2016 l’Intergrup per Palestina, d’acord amb l’article 
70.4 del Reglament del Parlament, proposa que participin en els seus treballs els es-
pecialistes, tècnics o membres de les següents entitats: 

– Fons Català de Cooperació al Desenvolupament: David Minoves
– Comunitat Palestina de Catalunya
– Associació Catalana de Jueus i Palestins - Junts
– Fundació per la Pau: Jordi Armadans
– Pere Vilanova Trias, de la UB 
– Campanya de Boicot, Desinversions i Sancions (BDS)
Així mateix, l’Intergrup per Palestina convida a assistir a totes les reunions de 

treball de l’Intergrup a la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2016
Ferran Pedret i Santos, coordinador de l’Intergrup 

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre 
l’obertura de diligències judicials arran de la presumpta comissió de 
fets il·lícits contra la dignitat i la integritat de menors d’edat
354-00088/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP C’s (reg. 34485).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el 
desmantellament d’una xarxa de pedofília
354-00089/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC (reg. 34491).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 14.09.2016.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre 
les actuacions de la Generalitat per a assolir l’aplicació efectiva 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
354-00092/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Portaveu, juntament amb un altre diputat del GP C’s 
(reg. 35145).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb 
el conseller d’Interior sobre els motius pels quals els Mossos 
d’Esquadra no van actuar durant el mes d’agost per a detenir un 
homòfob de Mataró
354-00093/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CSP (reg. 35236).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 14.09.2016.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre 
les actuacions del Departament amb relació als missatges a les 
xarxes socials d’un homòfob detingut a Mataró
354-00094/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CSP (reg. 35253).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre el compromís dels Mossos d’Esquadra 
amb les diligències del Jutjat Central d’Instrucció núm. 2 contra 
les mocions de diversos ajuntaments de suport a la Resolució 1/XI, 
sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels 
resultats electorals del 27 de setembre de 2015
354-00096/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP C’s (reg. 35262).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 14.09.2016.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta d’audiència en comissió de Mireia Barba, responsable 
del Projecte Espigoladors, amb relació a la Proposició de llei de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00504/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Anna González Batlle, en 
representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de 
l’excedent alimentari
352-00505/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Anna Tardà, en representació de 
l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, amb relació a 
la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00506/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Argemí, presidenta 
de la Plataforma Aprofitem els Aliments i voluntària del Rebost de 
Terrassa, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de 
l’excedent alimentari
352-00507/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Raquel Díaz, en representació 
del Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament 
Agroalimentari, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament 
de l’excedent alimentari
352-00508/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Pere Ysern, director de 
l’Estudi de quantificació del malbaratament alimentari a Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
352-00509/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Buenaventura Guamis, director 
del Parc de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
352-00510/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Aina González, en representació 
d’Innovació Ambiental al Servei de la Societat, amb relació a la 
Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00511/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Toni Massanés, director de la 
Fundació Alícia, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament 
de l’excedent alimentari
352-00512/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Joan Marc de Miquel, en 
representació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
352-00513/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Josep Tejedo, director general 
de Mercabarna, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament 
de l’excedent alimentari
352-00514/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Josep Faura, director del 
Mercat Central de Fruites i Hortalisses de Mercabarna, amb relació a 
la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00515/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Anna González Batlle, en 
representació del Banc dels Aliments, amb relació a la Proposició de 
llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00516/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Mercè Darnell, cap de 
Programes i Serveis de Càritas Diocesana de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00517/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Fascicle segon
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Proposta d’audiència en comissió de Francesc Pujades, en 
representació d’Aliments Solidaris de Sant Boi de Llobregat, amb 
relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
352-00518/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de David Esteller, responsable del 
Projecte Aecoc contra el malbaratament alimentari, amb relació a la 
Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00519/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Faustino Mora, president del 
Gremi Provincial de Detallistes de Fruites i Hortalisses de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
352-00520/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Nani Moré, en representació 
de l’Associació de Menjadors Ecològics Escolars, amb relació a la 
Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00521/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Joan Cassany, director de 
Promic Group, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de 
l’excedent alimentari
352-00522/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Jordi Ribera, director general 
de Copiral, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de 
l’excedent alimentari
352-00523/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Josep Riera, en representació 
d’Unió de Pagesos, amb relació a la Proposició de llei de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00524/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Joan Molas, president de la 
Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
352-00525/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Manuel Casals, en 
representació del Gremi d’Hotels de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00526/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Gremi 
de Restauració de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00527/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Campus 
de l’Alimentació de Torribera, de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
352-00528/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00529/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00530/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Antoni de Ribera, en 
representació del Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació 
de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de 
l’excedent alimentari
352-00531/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència per escrit de Niki Charalampopoulou, en 
representació de Feedback de Londres, amb relació a la Proposició 
de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00532/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.
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Proposta d’audiència per escrit de Matteo Guidi, en representació de 
Last Minute Market Bologna, amb relació a la Proposició de llei de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00533/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència per escrit de Hannah Semler, en representació 
de Healthy Acadia de Maine, dels Estats Units d’Amèrica, amb relació 
a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00534/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència per escrit d’Álvaro Sáiz, en representació de 
Nevera Solidària, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament 
de l’excedent alimentari
352-00535/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència per escrit de Mari Cruz Martín, en 
representació de Prosalus - Yo no desperdicio, amb relació a la 
Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00536/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència per escrit de Carlos Sánchez Reyes de Palacio, 
en representació de l’Organització de Consumidors i Usuaris, 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
352-00537/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.
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Proposta d’audiència per escrit d’Enric Cortinhas, en representació 
de Naturalistes de Girona, amb relació a la Proposició de llei de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00538/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència per escrit de Cristina Romero, impulsora a 
Change.org de la iniciativa d’evitar llençar aliments als menjadors 
escolars i membre de l’Associació de Mares i Pares de l’Escola 
Teresa de Pallejà, de Fortià, amb relació a la Proposició de llei de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00539/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència per escrit d’Ester Vivas, periodista 
especialitzada en alimentació, amb relació a la Proposició de llei de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00540/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència per escrit de Xavier Montagut, economista i 
escriptor, i membre de la Xarxa de Consum Solidari, amb relació a la 
Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00541/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència per escrit de Josep Tuson, enginyer agrícola, 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
352-00542/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.
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Proposta d’audiència per escrit de Marta Vila, en representació de 
l’Agència d’Ecologia Urbana Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00543/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència per escrit de Gustau Duch, en representació 
de Veterinaris sense Fronteres, amb relació a la Proposició de llei de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00544/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència per escrit de Lourdes Viladomiu, professora 
d’economia agrària de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
352-00545/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència per escrit de Dani Giménez, en representació 
de Nutrició sense Fronteres - Aspcat, amb relació a la Proposició de 
llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00546/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència per escrit d’Ángel Royo, inspector de Salut 
del Baix Camp i impulsor del programa d’aprofitament d’aliments 
de Reus, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de 
l’excedent alimentari
352-00547/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.
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Proposta d’audiència per escrit d’Esther López, en representació del 
punt de distribució de la Creu Roja al Prat de Llobregat, amb relació 
a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00548/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència per escrit d’Anna González, responsable de 
Responsabilitat Social Corporativa de Caprabo, amb relació a la 
Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00549/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència per escrit de Margarita Muñoz, responsable de 
Medi Ambient i de Responsabilitat Social Corporativa de Mercadona, 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
352-00550/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència per escrit de Carmen Picot, responsable 
de Responsabilitat Social Corporativa de Supermercats Consum, 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
352-00551/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència per escrit d’Alfons López, en representació 
d’Espai Ambiental, amb relació a la Proposició de llei de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00552/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.
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Proposta d’audiència per escrit d’Ada Parellada, xef del restaurant 
Semproniana, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de 
l’excedent alimentari
352-00553/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència per escrit de Felipe Celis, xef i professor de 
l’Escola CETT, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de 
l’excedent alimentari
352-00554/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència per escrit d’Enric Carreres, en representació 
de l’Escola Maristes de Lleida, centre pioner d’un programa 
d’antimalbaratament al menjador de l’escola, amb relació a la 
Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00555/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència per escrit de Pepe García, en representació de 
l’empresa Càtering Campos Estela, amb relació a la Proposició de llei 
de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00556/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència per escrit d’Ana Palencia, en representació 
d’Unilever, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de 
l’excedent alimentari
352-00557/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.
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Proposta d’audiència per escrit de Joan Vila Borrell, en representació 
de Grefacsa, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de 
l’excedent alimentari
352-00558/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència per escrit de Gemma Safont, en representació 
d’Espai Rural de Gallecs, amb relació a la Proposició de llei de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00559/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència per escrit de Joan Amat, productor de 
Bladverd, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de 
l’excedent alimentari
352-00560/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència per escrit de Mauri Bosch, productor agrícola 
de Xim-Xim, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de 
l’excedent alimentari
352-00561/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència per escrit de Ramon Llonch Sáiz, productor 
de Kopgavà, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de 
l’excedent alimentari
352-00562/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 34288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Marta Vilà, cap de l’Àrea de 
Residus i Cicle dels Materials de l’Agència d’Ecologia Urbana de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de 
l’excedent alimentari
352-00563/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 34321).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Albert Sales, professor associat 
de la Universitat Pompeu Fabra i especialista en pobresa i exclusió 
social, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de 
l’excedent alimentari
352-00564/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 34321).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Xavier Montagut, president de 
la Xarxa de Consum Solidari i activista per la sobirania alimentària, 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
352-00565/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 34321).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Gascon, investigador 
sobre la sobirania alimentària, amb relació a la Proposició de llei de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00566/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 34321).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Mercè Darnell, en representació 
de Càritas Diocesana de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00567/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 34321).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Javier Guzmán, en 
representació de Veterinaris sense Fronteres i de Justícia Alimentària 
Global, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de 
l’excedent alimentari
352-00568/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 34321).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Janet Sanz, regidora de 
l’Ajuntament de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00569/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 34321).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Fundació 
Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum responsable 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
352-00570/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 34321).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Montse Argemí, presidenta 
de la Plataforma Aprofitem els Aliments i voluntària del Rebost de 
Terrassa, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de 
l’excedent alimentari
352-00571/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 34321).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Mireia Barba, fundadora 
d’Espigoladors, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament 
de l’excedent alimentari
352-00572/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 34321).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del projecte 
europeu Refresh amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament 
de l’excedent alimentari
352-00573/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 34321).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Eduard Arruga, en representació 
del Banc dels Aliments, amb relació a la Proposició de llei de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00574/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 34321).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Esther López, en representació 
del punt de distribució de la Creu Roja del Prat de Llobregat, 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
352-00575/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 34321).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Pere Ysern, director de 
l’Estudi de quantificació del malbaratament alimentari a Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
352-00576/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 34321).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Arash Derambarsh, impulsor 
de la reforma legal sobre el malbaratament alimentari a França, 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
352-00577/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 34321).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Mercè Darnell, en representació 
de Càritas, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de 
l’excedent alimentari
352-00578/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 34878).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Álvaro Saiz, en representació 
del projecte Nevera Solidària, amb relació a la Proposició de llei de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00579/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 34878).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Carlos Sánchez Reyes de 
Palacio, en representació de l’Organització de Consumidors i 
Usuaris, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de 
l’excedent alimentari
352-00580/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 34878).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Chema Gil, en representació del 
Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari, 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
352-00581/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 34878).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Anna González, en representació 
del Banc dels Aliments, amb relació a la Proposició de llei de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00582/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 34878).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Marc Simón, en representació 
de l’Obra social «la Caixa», amb relació a la Proposició de llei de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00583/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 34878).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de David Esteller, en representació 
de l’Associació Espanyola de Codificació Comercial, amb relació a la 
Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00584/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 34878).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Raimon Tagliavini i Jorge Soler, 
juristes experts en matèria de responsabilitat extracontractual, 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
352-00585/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 34878).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de José Piñeiro Salgado, jurista 
expert en matèria de responsabilitat extracontractual, amb relació a 
la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00586/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 34878).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Gremi 
Provincial de Distribuïdors d’Alimentació de Barcelona amb relació a 
la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00587/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 35147).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de 
l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00588/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 35147).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Gremi 
de Restauració de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00589/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 35147).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Gremi 
de Detallistes i Autoserveis d’Alimentació de Barcelona i Província 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
352-00590/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 35147).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la fundació 
Banc dels Aliments de Barcelona amb relació a la Proposició de llei 
de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00591/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 35147).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Càritas 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de 
l’excedent alimentari
352-00592/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 35147).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.
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Proposta d’audiència per escrit de Niki Charalampopoulou, en 
representació de Feedback-Londres, amb relació a la Proposició de 
llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00593/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35148).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència per escrit de Matteo Guidi, en representació de 
Last Minute Market Bologna, amb relació a la Proposició de llei de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00594/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35148).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Mireia Barba, en representació 
d’Espigoladors, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament 
de l’excedent alimentari
352-00595/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35148).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Chema Gil, en representació del 
Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari, 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
352-00596/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35148).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Pere Ysern, director de l’Estudi 
de quantificació del malbaratament alimentari a Catalunya, de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00597/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35148).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Unió de 
Pagesos amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de 
l’excedent alimentari
352-00598/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35148).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00599/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35148).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Federació Catalana de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
352-00600/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35148).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Josep Tejedo, director general 
de Mercabarna, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament 
de l’excedent alimentari
352-00601/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35148).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Núria Pedraza, directora de 
Comunicació de l’Associació Espanyola de Codificació Comercial, 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
352-00602/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35148).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Pere Pujadó, director del Banc 
dels Aliments, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de 
l’excedent alimentari
352-00603/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35148).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Maria Teresa Bros, responsable 
del Departament de Seguretat Alimentària del Banc dels Aliments, 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
352-00604/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35148).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Maite Múrria, en representació 
de Càritas Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00605/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35148).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Carlota Basols, responsable de 
Programes d’Inclusió Social i Pobresa de Creu Roja de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
352-00606/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35148).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Carme Sabater, coordinadora 
d’Usuaris de la Sanitat: Salut, Consum i Alimentació, amb relació a la 
Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00607/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35148).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.
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Proposta d’audiència en comissió d’Anna Burgués, membre de la 
Federació Unió Cívica de Consumidors i Mestresses de Casa de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de 
l’excedent alimentari
352-00608/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35148).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Antoni de Ribera, en 
representació de l’Associació Nacional de Grans Empreses de 
Distribució, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de 
l’excedent alimentari
352-00609/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35148).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Àlex Goñi, president de Pimec 
Comerç, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de 
l’excedent alimentari
352-00610/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35148).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Eduard Arruga, president 
del Banc dels Aliments, amb relació a la Proposició de llei de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari
352-00611/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 35148).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Camil Ros, secretari general de 
la Unió General de Treballadors, amb relació a la Proposició de llei 
de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
352-00619/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC, GP CSP (reg. 35355).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 13.09.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Joan Carles Gallego, secretari 
general de Comissions Obreres, amb relació a la Proposició de llei de 
creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
352-00620/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC, GP CSP (reg. 35355).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Josep González, president de 
Pimec, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència 
Catalana de Protecció Social
352-00621/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC, GP CSP (reg. 35355).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Joaquim Gay de Montellà, 
president de Foment del Treball Nacional, amb relació a la Proposició 
de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
352-00622/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC, GP CSP (reg. 35355).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Lluïsa Moret, presidenta de 
l’àmbit de drets socials de la Federació de Municipis de Catalunya i 
alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, amb relació a la Proposició de 
llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
352-00623/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC, GP CSP (reg. 35355).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de David Saldoni de Tena, 
president de la Comissió de Benestar Social i Participació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació a la 
Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció 
Social
352-00624/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC, GP CSP (reg. 35355).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 13.09.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Lluís Torrens Mèlich, director de 
Planificació i Innovació de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència 
Catalana de Protecció Social
352-00625/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC, GP CSP (reg. 35355).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Carolina Homar, experta en 
protecció social, amb relació a la Proposició de llei de creació de 
l’Agència Catalana de Protecció Social
352-00626/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC, GP CSP (reg. 35355).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Josep Farrés, metge expert 
en política social, amb relació a la Proposició de llei de creació de 
l’Agència Catalana de Protecció Social
352-00627/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC, GP CSP (reg. 35355).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Eduard Rojo Torrecilla, catedràtic 
de dret del treball i seguretat social de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència 
Catalana de Protecció Social
352-00628/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC, GP CSP (reg. 35355).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Tudela, expert en 
protecció social, amb relació a la Proposició de llei de creació de 
l’Agència Catalana de Protecció Social
352-00629/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC, GP CSP (reg. 35355).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 13.09.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Rañé, expresident 
del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
352-00630/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC, GP CSP (reg. 35355).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Joaquim Brugué Torroella, 
catedràtic de ciència política de la Universitat de Girona, amb relació a la 
Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
352-00631/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC, GP CSP (reg. 35355).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Carmelo Palomero Montes, ex-
director provincial de l’Institut Nacional de la Seguridad Social, amb 
relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de 
Protecció Social
352-00632/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC, GP CSP (reg. 35355).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Rafa Laraña Cobo, professor 
associat de dret del treball i seguretat social de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de creació de 
l’Agència Catalana de Protecció Social
352-00633/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC, GP CSP (reg. 35355).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Illa, president de la Taula 
d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció 
Social
352-00634/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC, GP CSP (reg. 35355).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 13.09.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Núria Carrera i Comes, degana 
del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
352-00635/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC, GP CSP (reg. 35355).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Teresa Crespo i Julia, presidenta 
d’Entitats Catalanes d’Acció Social, amb relació a la Proposició de llei 
de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
352-00636/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC, GP CSP (reg. 35355).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 13.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Diosdado Toledano, 
representant de la Comissió Promotora de la Proposició de Llei de 
la Renda Garantida de Ciutadania Establerta per l’Article 24.3 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
352-00637/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC, GP CSP (reg. 35355).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 13.09.2016.

Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre el desmantellament d’una xarxa de pedofília
356-00310/11

SOL·LICITUD

Presentació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC (reg. 34492).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.09.2016.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre el desmantellament d’una 
xarxa de pedofília
356-00311/11

SOL·LICITUD

Presentació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC (reg. 34493).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.09.2016.
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Sol·licitud de compareixença de Senén Florensa, president executiu 
de l’Institut Europeu de la Mediterrània, davant la Comissió d’Acció 
Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència 
perquè informi sobre les línies d’actuació d’aquest institut
356-00313/11

SOL·LICITUD

Presentació: Susana Beltrán García, del GP C’s (reg. 34570).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 13.09.2016.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Bacaria i Colom, directordel 
Centre d’Informació i Documentació Internacional de Barcelona, 
davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència perquè informi sobre les línies 
d’actuació d’aquesta fundació
356-00314/11

SOL·LICITUD

Presentació: Susana Beltrán García, del GP C’s (reg. 34571).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 13.09.2016.

Sol·licitud de compareixença de Ligia Arreaga, activista 
ambientalista, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la 
situació dels drets humans a Matusagaratí (Panamà)
356-00317/11

SOL·LICITUD

Presentació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CSP (reg. 34786).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 13.09.2016.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre els motius pels quals els 
Mossos d’Esquadra no van actuar durant el mes d’agost per a detenir 
un homòfob de Mataró
356-00318/11

SOL·LICITUD

Presentació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CSP (reg. 35202).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.09.2016.
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Sol·licitud de compareixença de Sílvia Giménez-Salinas, advocada 
especialista en dret de família, davant la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies perquè informi sobre el sistema de protecció de menors des 
del punt de vista legal
356-00319/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 35254).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 13.09.2016.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre el compromís dels 
Mossos d’Esquadra amb les diligències del Jutjat Central d’Instrucció 
núm. 2 contra les mocions de diversos ajuntaments de suport a la 
Resolució 1/XI, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a 
conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015
356-00325/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 35261).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.09.2016.

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

Compareixença de Joaquim Llimona Balcells, advocat i professor de 
dret comunitari europeu de la Universitat de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les obligacions i els contractes
353-00101/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió de la , tinguda el 29.07.2016, DSPC-C .

Compareixença de Salvador Durany Pich, professor de dret civil, amb 
relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les obligacions i els contractes
353-00106/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió de la , tinguda el 29.07.2016, DSPC-C .
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Sessió informativa de la Comissió del Síndic de Greuges amb el 
síndic de greuges sobre la resolució relativa a la mort de quatre 
persones grans de la Residència Ribera de Sió, d’Agramunt (Urgell), 
en desbordar-se el riu Sió
359-00005/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 8 de la Comissió del Síndic de Greuges, tinguda 
el 12.09.2016, DSPC-C 199.

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx del conseller d’Afers i Relacions Institucionals 
i Exteriors i Transparència al vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda
330-00032/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 35925 / Coneixement: 16.09.2016

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant la absència del conseller del departament d’Afers i Relacions Instituci-
onals i Exteriors i Transparència, del 14 al 17 de setembre de 2016, ambdós inclosos, 
s’encarregarà del despatx del seu Departament el vicepresident del Govern i conse-
ller d’Economia i Hisenda.

Cordialment,

Barcelona, 13 de setembre de 2016
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 295/2016, de 13 de setembre, d’encàrrec del despatx del 
conseller del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Trans-
parència al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda des del 
dia 14 al 17 de setembre de 2016, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 7206, 
del 15 de setembre de 2016. 
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 1315-2016, interposat pel Grup Parlamentari 
Socialista contra un acord de la Mesa del Parlament de Catalunya del 
8 de març de 2016
383-00004/11

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT

A la Sala Segunda del Tribunal Constitucional
Los letrados del Parlamento de Cataluña suscritos, en representación y defensa 

de la Cámara, y en cumplimiento del Acuerdo de la Mesa del día 14 de junio de 
2016, como mejor en derecho proceda

Dicen
1. Que en fecha 13 de junio de 2016, el Parlamento de Cataluña recibió requeri-

miento de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional por la que se comunicó la 
admisión a trámite de la demanda de amparo núm. 1315-2016, promovida por la 
representación procesal del Grupo Parlamentario de Socialista del Parlamento de 
Cataluña, contra los acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 1 de marzo 
de 2016 y de 8 de marzo de 2016, y se le requirió para que en el plazo de diez días 
remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones parlamentarias cor-
respondientes al Acuerdo impugnado, y para que emplazara al resto de los grupos 
parlamentarios dando traslado de la demanda de amparo para que éstos pudieran 
comparecer en el presente proceso constitucional.

2. Que la Mesa del Parlamento, en fecha 14 de junio de 2016, adoptó el Acuerdo 
de personarse en el procedimiento de Recurso de amparo núm. 1315-2016, contra 
los acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 1 de marzo de 2016 y de 8 
de marzo de 2016 y remitir la documentación solicitada.

3. Que, en fecha 20 de junio de 2016, el Parlamento de Cataluña, a través de su 
representación procesal y conforme a lo solicitado, aportó la documentación re-
querida y testimonio de los emplazamientos correspondientes al resto de grupos 
parlamentarios para que pudieran comparecer en el presente procedimiento cons-
titucional.

4. Que, mediante diligencia de ordenación de 6 de julio de 2016, la Sala Segun-
da del Tribunal Constitucional, tuvo por personado al Parlamento de Cataluña en 
el recurso de referencia y por recibido el testimonio de las actuaciones solicitado.

5. Que evacuando el trámite conferido esta representación, sobre la base de la 
argumentación del Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 8 de marzo, pasan a for-
mular las siguientes

Alegaciones

I
El recurso de amparo se dirige contra los acuerdos de la Mesa del Parlamento de 

Cataluña de 1 de marzo de 2016, y de 8 de marzo de 2016 que ratifica el anterior, 
mediante los cuales el órgano rector de la cámara catalana calificó y admitió a trá-
mite las solicitudes de puesta en marcha de tres ponencias redactoras, al amparo del 
artículo 126 del Reglamento del Parlamento de Cataluña (RPC, en adelante), para 
componer un texto referente a la Proposición de ley integral de protección social 
catalana (Número de Registro 5731), a la Proposición de ley de régimen jurídico 
catalán (Número de Registro 5732) y a la Proposición de ley de la Administración 
tributaria catalana (Número de Registro 5733); solicitudes que fueron presentadas 
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por los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent en fecha 3 de febrero de 2016.

La Mesa del Parlamento de Cataluña en el Acuerdo de 8 de marzo de 2016 ratifi-
có el Acuerdo de 1 de marzo de 2016 a raíz de las tres peticiones de reconsideración, 
al amparo del artículo 38 del RPC, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Nú-
mero de Registro 12798), del Grupo Parlamentario Socialista (Número de Registro 
12381) y del Grupo Parlamentario del Partido Popular de Cataluña (Número de Re-
gistro 13120) para que se reconsiderara la tramitación de estas ponencias, acordada 
el 1 de marzo de 2016. La Mesa del Parlamento oyó previamente el parecer de la 
Junta de Portavoces sobre las peticiones de reconsideración, como es reglamentari-
amente preceptivo.

Las tres ponencias conjuntas se constituyeron en el seno de tres comisiones: la 
de redacción de la Proposición de ley integral de protección social catalana, en la 
Comisión de Trabajo; la de la Proposición de ley de régimen jurídico catalán, en la 
Comisión de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, y la de la Propo-
sición de ley de la administración tributaria catalana, en la Comisión de Economía 
y Hacienda.

La finalidad de las ponencias conjuntas es, según se desprende del artículo 126 
del RPC, la de constituir un marco de trabajo conjunto de los grupos parlamentarios 
para elaborar el texto de una proposición de ley.

II
Primero. Las solicitudes presentadas por los grupos parlamentarios de Junts pel 

Sí y de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, en fecha de 3 de febrero 
de 2016, cumplen los requisitos formales que establece el artículo 126 del RPC para 
la creación de las ponencias redactoras, dado que: (a) lo han solicitado dos grupos 
parlamentarios y (b) se ha producido el acuerdo favorable de la Junta de Portavoces, 
y dado que la Mesa dispone de un margen de apreciación para decidir sobre su cre-
ación cuando se cumplen estos dos requisitos, como posteriormente se argumentará.

El artículo 126 del RPC, con la rúbrica «Ponencia redactora» establece literal-
mente lo siguiente: 

«1. Con relación al desarrollo básico de lo establecido por el Estatuto de auto-
nomía de Cataluña, la Mesa del Parlamento, sin perjuicio del régimen general de 
la iniciativa legislativa establecido por el artículo 109, de acuerdo con la Junta de 
Portavoces y previa iniciativa de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte 
de los diputados, puede decidir que en estas materias la iniciativa parlamentaria sea 
ejercida por el conjunto de grupos parlamentarios. A tal fin, la comisión que designe 
la Mesa del Parlamento debe constituir una ponencia, con representación de todos 
los grupos parlamentarios, para que elabore el texto de la proposición de ley en el 
plazo de tres meses, al término del cual se entiende que decae el encargo, salvo en 
caso de una prórroga otorgada expresamente. Para publicar la proposición, se sigue 
lo dispuesto por el artículo 112.

2. El texto elaborado por la ponencia a que se refiere el apartado 1 se trami-
ta por el procedimiento legislativo común. Las proposiciones de ley elaboradas si-
guiendo este procedimiento deben someterse al debate establecido por el artículo 
114 y, si están firmadas por todos los grupos parlamentarios, no pueden ser objeto 
de enmiendas a la totalidad. La presentación de la proposición de ley debe efectu-
arse por el diputado designado por la ponencia.»

Los escritos, con números de Registro 5731, 5732 y 5733, efectivamente fueron 
presentados por los representantes de dos grupos parlamentarios (el grupo parla-
mentario de Junts pel Sí y el grupo parlamentario de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Crida Constituent) y la Junta de Portavoces de 9 de febrero de 2016 expresó 
mayoritariamente la voluntad de acceder a la petición expresada en los escritos ci-
tados.
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Segundo. En cuanto al margen de interpretación del artículo 126, más allá del 
cumplimiento de los requisitos formales, que han quedado acreditados, corresponde 
formular las siguientes consideraciones: 

a) El artículo 126 RPC ha sido interpretado de forma amplia y extensiva en las 
últimas legislaturas sin que este hecho habitual haya sido objeto de controversia por 
parte de la Mesa y la Junta de Portavoces. Efectivamente, la petición de poner en 
marcha una ponencia redactora nunca ha generado hasta el momento polémica o 
discusión.

b) El artículo 126 del RPC ha sido objeto en la praxis parlamentaria de una in-
terpretación flexible que va más allá de su lectura estricta, formal y literal, como se 
pone de relieve en las ponencias redactoras puestas en marcha en las últimas cinco 
legislaturas.

Cabe apuntar que el artículo 126 del RPC regula bajo la rúbrica «Ponencia 
redactora» la primera de las especialidades del procedimiento legislativo relativo 
a la elaboración y aprobación de los proyectos y proposiciones de ley de desarrollo 
básico del Estatuto de autonomía de Cataluña, especialidad que tiene por objeto la 
iniciativa legislativa conjunta de los grupos parlamentarios respecto a dichas leyes.

La figura de las leyes de desarrollo básico del Estatuto, hoy prevista en el artícu- 
lo 62.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC, en adelante) y desarrollada 
por los artículos 126 y 127 del RPC, apareció inicialmente en el primer Reglamento 
del Parlamento (art. 108 y 109) y fue recogida después en el artículo 33.1 de la hoy 
derogada Ley 3/1982, de 23 de marzo, del Parlamento, del Presidente y del Consejo 
Ejecutivo de la Generalidad.

Artículo 62 EAC. Iniciativa legislativa y ejercicio de la función legislativa
2. Son leyes de desarrollo básico del Estatuto las que regulan directamente las 

materias mencionadas por los artículos 2.3, 6, 37.2, 56.2, 67.5, 68.3, 77.3, 79.3, 81.2 
y 94.1. La aprobación, la modificación y la derogación de dichas leyes requieren el 
voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno del Parlamento en una votación fi-
nal sobre el conjunto del texto, salvo que el Estatuto establezca otra.

De la lectura de los artículos a los que remite el artículo 62.2 del EAC se des-
prende que no siempre es posible identificar claramente cuáles son las materias que 
deben considerarse incluidas en el ámbito material del desarrollo básico del Estatu-
to, ya que en ocasiones el resultado de dicha remisión es poco preciso o demasiado 
amplio y ambiguo.

La praxis parlamentaria pone de manifiesto que el instrumento parlamentario 
previsto por el artículo 126 del RPC (ponencia redactora) no siempre ha sido utili-
zado en relación a estos supuestos concretos.

En efecto, muchas veces los grupos parlamentarios han solicitado y la Mesa del 
Parlamento, de acuerdo con la Junta de Portavoces, ha aprobado la creación de po-
nencias redactoras de iniciativas legislativas que no estaban comprendidas en el ám-
bito material al que se refieren los artículos 62.2 del EAC, como por ejemplo, en la 
última legislatura, la Ley de transparencia y acceso a la información pública, la de 
Ley de consultas populares no referendarias y participación ciudadana y la Ley de 
igualdad entre hombres y mujeres.

c) En caso de duda sobre si la materia objeto de las proposiciones lo es o no de 
desarrollo básico estatutario, la Mesa, por un criterio de prudencia, no puede prejuz-
gar ex ante la adecuación del procedimiento de la ponencia redactora.

Hay que recordar que el Tribunal Constitucional ha establecido una doctrina 
especialmente garantista del derecho de iniciativa parlamentaria, entendiendo que 
la misma debe interpretarse como un derecho a un proceso parlamentario cuyo re-
sultado aún no puede determinarse y que presupone la existencia de un debate que, 
por definición, ha de poder ser libre en su contenido. Todo ello bien entendido que 
la voluntad del Parlamento solo se expresará en el momento de adoptar el acto que 
ponga fin al procedimiento (ATC 135/2004).
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d) No ha sido práctica habitual justificar antes del inicio de una ponencia redac-
tora la adecuación de su ámbito material. En cambio, la jurisprudencia avala que la 
Mesa verifique sólo los requisitos formales exigidos por las leyes.

La función de calificación por las Mesas de los parlamentos ha sido tratada en 
diversas ocasiones en sede de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El 
propio máximo intérprete de la Constitución considera la jurisprudencia constitu-
cional en materia de la potestad calificadora de las Mesas de los parlamentos como 
«evolutiva» (STC 107/2001). Hasta los inicios de los años noventa del siglo pasado, 
se entendía que las Mesas de los diferentes parlamentos gozaban de una amplia po-
testad calificadora que les permitía comprobar no sólo los aspectos formales de los 
escritos que debía calificar, sino que también podría entrar a valorar el contenido 
a efectos de realizar una verificación liminar de su conformidad a derecho y llevar 
a cabo un juicio de idoneidad de la pretensión al procedimiento parlamentario. La 
jurisprudencia constitucional consideraba entonces que si bien no se podría prejuz-
gar el éxito, o la oportunidad política de la iniciativa parlamentaria, en cambio, era 
posible la inadmisión de una iniciativa debido a su contenido en tres supuestos: cu-
ando fuese manifiestamente contraria a derecho, manifiestamente inconstitucional 
o inequívocamente extraño a las finalidades establecidas por el procedimiento. La 
STC 205/1990 se puede considerar el paradigma y culmen de dicha tendencia ju-
risprudencial.

No obstante, a mediados de los años noventa, se inicia un cambio en la jurispru-
dencia constitucional relativa a la potestad calificadora de las Mesas de los órganos 
parlamentarios para requerir que éstas se ciñan a una mera comprobación de los 
requisitos formales de los escritos y documentos que deben admitir a trámite (sirva 
como resumen la STC 88/2012, FJ 2). La actual doctrina del Tribunal Constitucio-
nal sobre el test de admisión a trámite que pueden hacer las Mesas parlamentarias 
limita este test a la verificación de los requisitos formal exigidos a las iniciativas por 
el reglamento y la ley y excluye que este acto de calificación pueda comportar un 
juicio de oportunidad sobre el contenido de la propuesta.

e) La referencia que realiza el artículo 126 del RPC a «la representación de todos 
los grupos» no puede ser interpretada como requisito necesario para una ponencia 
redactora, ya que eso podría significar el derecho de veto de un solo grupo, clara-
mente contrario al derecho de iniciativa legislativa que corresponde a los grupos 
parlamentarios.

Dicha expresión debe entenderse de forma que en el supuesto que una ponencia 
redactora haya sido solamente solicitada por dos grupos parlamentarios, la represen-
tación en dicho órgano está abierta a todos los grupos.

f) Este último argumento sirve también para quienes alegan que se vulnera el 
derecho de participación política, el ius in officium de los diputados.

La parte actora no ha sufrido ningún daño en un derecho subjetivo propio, ni 
privación del mismo, como consecuencia de la admisión a trámite de las solicitu-
des de creación de las ponencias redactoras, pues el Reglamento del Parlamento de 
Cataluña ni reconoce la existencia de un «derecho a la no admisión» o un derecho 
a impedir una tramitación de otro grupo parlamentario, ni se puede deducir su exis-
tencia; por el contrario, y con relación a las ponencias redactoras, la actora conserva 
intacto su derecho a no designar representante, a no participar en sus reuniones, y 
a enmendar, si lo cree oportuno, el texto que elaboren los grupos que participen en 
dicho órgano, y a no votarlo.

De lo que se deriva que no le es posible reclamar el restablecimiento de un pre-
tendido derecho subjetivo que no existe, y por lo tanto, no puede utilizar el proceso 
constitucional de amparo, que no es un proceso objetivo de restauración de la lega-
lidad presuntamente infringida. Pretender reparar una supuesta vulneración de la 
legalidad por la vía de amparo, sin que se haya producido privación de derecho sub-
jetivo alguno, desnaturalizaría el carácter especial del recurso de amparo.
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Además, la praxis parlamentaria ha visto cómo en muchas iniciativas legislativas 
algunos grupos no participan sin que se alegue la vulneración del derecho de par-
ticipación política; es más, el propio artículo 126.2 del RPC prevé que el texto ela-
borado por la ponencia no sea firmado por todos los grupos parlamentarios, lo que 
implica que no existe una obligación de consenso, de participar forzadamente en la 
ponencia redactora o de aceptar sus resultados.

g) La ponencia redactora persigue el máximo consenso y participación. Este 
«marco de trabajo conjunto» no puede prejuzgarse de antemano, aunque existan 
declaraciones en tal sentido, y más teniendo presente que pueden incorporarse los 
grupos al inicio de los trabajos, pero también durante su elaboración.

h) De hecho, este tipo de procedimiento es más garantista respecto a los grupos 
parlamentarios que otros procedimientos, ya que les permite participar en la elabo-
ración de los trabajos desde el principio.

Por todo lo expuesto, al Tribunal Constitucional,

Solicitan
Que teniendo por presentado el presente escrito en tiempo y forma se sirva de 

admitirlo y tenga por formuladas las alegaciones de esta parte en relación al Recur-
so de Amparo núm. 1315-2016, promovida por la representación procesal del Gru-
po Parlamentario Socialista del Parlamento de Cataluña, contra los acuerdos de la 
Mesa del Parlamento de Cataluña de 1 de marzo de 2016 y de 8 de marzo de 2016 
y, en su momento, previos los trámites pertinentes, se dicte sentencia por la que de-
niegue el amparo solicitado.

Barcelona para Madrid, a 15 de septiembre de 2016
Anna Casas i Gregorio, Xavier Muro i Bas, Immaculada Folchi Bonafonte, 

Francesc Pau i Vall, Miquel Palomares i Amat, Fernando Domínguez García, le-
trados del Parlamento de Cataluña

Recurs d’empara 1493-2016, interposat pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans contra els acords de la Mesa del Parlament de Catalunya 
de l’1 i el 8 de març de 2016
383-00005/11

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT

A la Sala Segunda del Tribunal Constitucional
Los letrados del Parlamento de Cataluña suscritos, en representación y defensa 

de la Cámara, y en cumplimiento del Acuerdo de la Mesa del día 14 de junio de 
2016, como mejor en derecho proceda

Dicen
1. Que en fecha 13 de junio de 2016, el Parlamento de Cataluña recibió requeri-

miento de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional por la que se comunicó la 
admisión a trámite de la demanda de amparo núm. 1493-2016, promovida por la 
representación procesal del Grupo Parlamentario de Ciudadanos del Parlamento de 
Cataluña, contra los acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 1 de marzo 
de 2016 y de 8 de marzo de 2016, y se le requirió para que en el plazo de diez días 
remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones parlamentarias cor-
respondientes al Acuerdo impugnado, y para que emplazara al resto de los grupos 
parlamentarios dando traslado de la demanda de amparo para que éstos pudieran 
comparecer en el presente proceso constitucional.
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2. Que la Mesa del Parlamento, en fecha 14 de junio de 2016, adoptó el Acuerdo 
de personarse en el procedimiento de Recurso de amparo núm. 1493-2016, contra 
los acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 1 de marzo de 2016 y de 8 
de marzo de 2016 y remitir la documentación solicitada.

3. Que, en fecha 20 de junio de 2016, el Parlamento de Cataluña, a través de su 
representación procesal y conforme a lo solicitado, aportó la documentación re-
querida y testimonio de los emplazamientos correspondientes al resto de grupos 
parlamentarios para que pudieran comparecer en el presente procedimiento cons-
titucional.

4. Que, mediante diligencia de ordenación de 6 de julio de 2016, la Sala Segun-
da del Tribunal Constitucional, tuvo por personado al Parlamento de Cataluña en 
el recurso de referencia y por recibido el testimonio de las actuaciones solicitado.

5. Que evacuando el trámite conferido esta representación, sobre la base de la 
argumentación del Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 8 de marzo, pasan a for-
mular las siguientes

Alegaciones

I
El recurso de amparo se dirige contra los acuerdos de la Mesa del Parlamento de 

Cataluña de 1 de marzo de 2016, y de 8 de marzo de 2016 que ratifica el anterior, 
mediante los cuales el órgano rector de la cámara catalana calificó y admitió a trá-
mite las solicitudes de puesta en marcha de tres ponencias redactoras, al amparo del 
artículo 126 del Reglamento del Parlamento de Cataluña (RPC, en adelante), para 
componer un texto referente a la Proposición de ley integral de protección social 
catalana (Número de Registro 5731), a la Proposición de ley de régimen jurídico 
catalán (Número de Registro 5732) y a la Proposición de ley de la Administración 
tributaria catalana (Número de Registro 5733); solicitudes que fueron presentadas 
por los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent en fecha 3 de febrero de 2016.

La Mesa del Parlamento de Cataluña en el Acuerdo de 8 de marzo de 2016 ratifi-
có el Acuerdo de 1 de marzo de 2016 a raíz de las tres peticiones de reconsideración, 
al amparo del artículo 38 del RPC, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Nú-
mero de Registro 12798), del Grupo Parlamentario Socialista (Número de Registro 
12381) y del Grupo Parlamentario del Partido Popular de Cataluña (Número de Re-
gistro 13120) para que se reconsiderara la tramitación de estas ponencias, acordada 
el 1 de marzo de 2016. La Mesa del Parlamento oyó previamente el parecer de la 
Junta de Portavoces sobre las peticiones de reconsideración, como es reglamentari-
amente preceptivo.

Las tres ponencias conjuntas se constituyeron en el seno de tres comisiones: la de 
redacción de la Proposición de ley integral de protección social catalana, en la Comi-
sión de Trabajo; la de la Proposición de ley de régimen jurídico catalán, en la Comisión 
de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, y la de la Proposición de ley de 
la administración tributaria catalana, en la Comisión de Economía y Hacienda.

La finalidad de las ponencias conjuntas es, según se desprende del artículo 126 
del RPC, la de constituir un marco de trabajo conjunto de los grupos parlamentarios 
para elaborar el texto de una proposición de ley.

II
Primero. Las solicitudes presentadas por los grupos parlamentarios de Junts pel 

Sí y de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, en fecha de 3 de febrero 
de 2016, cumplen los requisitos formales que establece el artículo 126 del RPC para 
la creación de las ponencias redactoras, dado que: (a) lo han solicitado dos grupos 
parlamentarios y (b) se ha producido el acuerdo favorable de la Junta de Portavoces, 
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y dado que la Mesa dispone de un margen de apreciación para decidir sobre su crea-
ción cuando se cumplen estos dos requisitos, como posteriormente se argumentará.

El artículo 126 del RPC, con la rúbrica «Ponencia redactora» establece literal-
mente lo siguiente: 

«1. Con relación al desarrollo básico de lo establecido por el Estatuto de auto-
nomía de Cataluña, la Mesa del Parlamento, sin perjuicio del régimen general de 
la iniciativa legislativa establecido por el artículo 109, de acuerdo con la Junta de 
Portavoces y previa iniciativa de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte 
de los diputados, puede decidir que en estas materias la iniciativa parlamentaria sea 
ejercida por el conjunto de grupos parlamentarios. A tal fin, la comisión que designe 
la Mesa del Parlamento debe constituir una ponencia, con representación de todos 
los grupos parlamentarios, para que elabore el texto de la proposición de ley en el 
plazo de tres meses, al término del cual se entiende que decae el encargo, salvo en 
caso de una prórroga otorgada expresamente. Para publicar la proposición, se sigue 
lo dispuesto por el artículo 112.

2. El texto elaborado por la ponencia a que se refiere el apartado 1 se trami-
ta por el procedimiento legislativo común. Las proposiciones de ley elaboradas si-
guiendo este procedimiento deben someterse al debate establecido por el artículo 
114 y, si están firmadas por todos los grupos parlamentarios, no pueden ser objeto 
de enmiendas a la totalidad. La presentación de la proposición de ley debe efectuar- 
se por el diputado designado por la ponencia.»

Los escritos, con números de Registro 5731, 5732 y 5733, efectivamente fueron 
presentados por los representantes de dos grupos parlamentarios (el grupo parlamen-
tario de Junts pel Sí y el grupo parlamentario de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent) y la Junta de Portavoces de 9 de febrero de 2016 expresó mayori-
tariamente la voluntad de acceder a la petición expresada en los escritos citados.

Segundo. En cuanto al margen de interpretación del artículo 126, más allá del 
cumplimiento de los requisitos formales, que han quedado acreditados, corresponde 
formular las siguientes consideraciones: 

a) El artículo 126 RPC ha sido interpretado de forma amplia y extensiva en las últi-
mas legislaturas sin que este hecho habitual haya sido objeto de controversia por parte 
de la Mesa y la Junta de Portavoces. Efectivamente, la petición de poner en marcha una 
ponencia redactora nunca ha generado hasta el momento polémica o discusión.

b) El artículo 126 del RPC ha sido objeto en la praxis parlamentaria de una in-
terpretación flexible que va más allá de su lectura estricta, formal y literal, como se 
pone de relieve en las ponencias redactoras puestas en marcha en las últimas cinco 
legislaturas.

Cabe apuntar que el artículo 126 del RPC regula bajo la rúbrica «Ponencia 
redactora» la primera de las especialidades del procedimiento legislativo relativo 
a la elaboración y aprobación de los proyectos y proposiciones de ley de desarrollo 
básico del Estatuto de autonomía de Cataluña, especialidad que tiene por objeto la 
iniciativa legislativa conjunta de los grupos parlamentarios respecto a dichas leyes.

La figura de las leyes de desarrollo básico del Estatuto, hoy prevista en el artícu- 
lo 62.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC, en adelante) y desarrollada 
por los artículos 126 y 127 del RPC, apareció inicialmente en el primer Reglamento 
del Parlamento (art. 108 y 109) y fue recogida después en el artículo 33.1 de la hoy 
derogada Ley 3/1982, de 23 de marzo, del Parlamento, del Presidente y del Consejo 
Ejecutivo de la Generalidad.

Artículo 62 EAC. Iniciativa legislativa y ejercicio de la función legislativa
2. Son leyes de desarrollo básico del Estatuto las que regulan directamente las 

materias mencionadas por los artículos 2.3, 6, 37.2, 56.2, 67.5, 68.3, 77.3, 79.3, 81.2 
y 94.1. La aprobación, la modificación y la derogación de dichas leyes requieren el 
voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno del Parlamento en una votación fi-
nal sobre el conjunto del texto, salvo que el Estatuto establezca otra.
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De la lectura de los artículos a los que remite el artículo 62.2 del EAC se des-
prende que no siempre es posible identificar claramente cuáles son las materias que 
deben considerarse incluidas en el ámbito material del desarrollo básico del Estatu-
to, ya que en ocasiones el resultado de dicha remisión es poco preciso o demasiado 
amplio y ambiguo.

La praxis parlamentaria pone de manifiesto que el instrumento parlamentario 
previsto por el artículo 126 del RPC (ponencia redactora) no siempre ha sido utili-
zado en relación a estos supuestos concretos.

En efecto, muchas veces los grupos parlamentarios han solicitado y la Mesa del 
Parlamento, de acuerdo con la Junta de Portavoces, ha aprobado la creación de po-
nencias redactoras de iniciativas legislativas que no estaban comprendidas en el ám-
bito material al que se refieren los artículos 62.2 del EAC, como por ejemplo, en la 
última legislatura, la Ley de transparencia y acceso a la información pública, la de 
Ley de consultas populares no referendarias y participación ciudadana y la Ley de 
igualdad entre hombres y mujeres.

c) En caso de duda sobre si la materia objeto de las proposiciones lo es o no de 
desarrollo básico estatutario, la Mesa, por un criterio de prudencia, no puede prejuz-
gar ex ante la adecuación del procedimiento de la ponencia redactora.

Hay que recordar que el Tribunal Constitucional ha establecido una doctrina 
especialmente garantista del derecho de iniciativa parlamentaria, entendiendo que 
la misma debe interpretarse como un derecho a un proceso parlamentario cuyo re-
sultado aún no puede determinarse y que presupone la existencia de un debate que, 
por definición, ha de poder ser libre en su contenido. Todo ello bien entendido que 
la voluntad del Parlamento solo se expresará en el momento de adoptar el acto que 
ponga fin al procedimiento (ATC 135/2004).

d) No ha sido práctica habitual justificar antes del inicio de una ponencia redac-
tora la adecuación de su ámbito material. En cambio, la jurisprudencia avala que la 
Mesa verifique sólo los requisitos formales exigidos por las leyes.

La función de calificación por las Mesas de los parlamentos ha sido tratada en 
diversas ocasiones en sede de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El 
propio máximo intérprete de la Constitución considera la jurisprudencia constitu-
cional en materia de la potestad calificadora de las Mesas de los parlamentos como 
«evolutiva» (STC 107/2001). Hasta los inicios de los años noventa del siglo pasado, se 
entendía que las Mesas de los diferentes parlamentos gozaban de una amplia potestad 
calificadora que les permitía comprobar no sólo los aspectos formales de los escritos 
que debía calificar, sino que también podría entrar a valorar el contenido a efectos de 
realizar una verificación liminar de su conformidad a derecho y llevar a cabo un jui-
cio de idoneidad de la pretensión al procedimiento parlamentario. La jurisprudencia 
constitucional consideraba entonces que si bien no se podría prejuzgar el éxito, o la 
oportunidad política de la iniciativa parlamentaria, en cambio, era posible la inadmi-
sión de una iniciativa debido a su contenido en tres supuestos: cuando fuese manifi-
estamente contraria a derecho, manifiestamente inconstitucional o inequívocamente 
extraño a las finalidades establecidas por el procedimiento. La STC 205/1990 se pue-
de considerar el paradigma y culmen de dicha tendencia jurisprudencial.

No obstante, a mediados de los años noventa, se inicia un cambio en la jurispru-
dencia constitucional relativa a la potestad calificadora de las Mesas de los órganos 
parlamentarios para requerir que éstas se ciñan a una mera comprobación de los 
requisitos formales de los escritos y documentos que deben admitir a trámite (sirva 
como resumen la STC 88/2012, FJ 2). La actual doctrina del Tribunal Constitucio-
nal sobre el test de admisión a trámite que pueden hacer las Mesas parlamentarias 
limita este test a la verificación de los requisitos formal exigidos a las iniciativas por 
el reglamento y la ley y excluye que este acto de calificación pueda comportar un 
juicio de oportunidad sobre el contenido de la propuesta.
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e) La referencia que realiza el artículo 126 del RPC a «la representación de todos los 
grupos» no puede ser interpretada como requisito necesario para una ponencia redac-
tora, ya que eso podría significar el derecho de veto de un solo grupo, claramente con-
trario al derecho de iniciativa legislativa que corresponde a los grupos parlamentarios.

Dicha expresión debe entenderse de forma que en el supuesto que una ponencia 
redactora haya sido solamente solicitada por dos grupos parlamentarios, la represen-
tación en dicho órgano está abierta a todos los grupos.

f) Este último argumento sirve también para quienes alegan que se vulnera el 
derecho de participación política, el ius in officium de los diputados.

La parte actora no ha sufrido ningún daño en un derecho subjetivo propio, ni 
privación del mismo, como consecuencia de la admisión a trámite de las solicitu-
des de creación de las ponencias redactoras, pues el Reglamento del Parlamento de 
Cataluña ni reconoce la existencia de un «derecho a la no admisión» o un derecho 
a impedir una tramitación de otro grupo parlamentario, ni se puede deducir su exis-
tencia; por el contrario, y con relación a las ponencias redactoras, la actora conserva 
intacto su derecho a no designar representante, a no participar en sus reuniones, y 
a enmendar, si lo cree oportuno, el texto que elaboren los grupos que participen en 
dicho órgano, y a no votarlo.

De lo que se deriva que no le es posible reclamar el restablecimiento de un pre-
tendido derecho subjetivo que no existe, y por lo tanto, no puede utilizar el proceso 
constitucional de amparo, que no es un proceso objetivo de restauración de la lega-
lidad presuntamente infringida. Pretender reparar una supuesta vulneración de la 
legalidad por la vía de amparo, sin que se haya producido privación de derecho sub-
jetivo alguno, desnaturalizaría el carácter especial del recurso de amparo.

Además, la praxis parlamentaria ha visto cómo en muchas iniciativas legislativas 
algunos grupos no participan sin que se alegue la vulneración del derecho de par-
ticipación política; es más, el propio artículo 126.2 del RPC prevé que el texto ela-
borado por la ponencia no sea firmado por todos los grupos parlamentarios, lo que 
implica que no existe una obligación de consenso, de participar forzadamente en la 
ponencia redactora o de aceptar sus resultados.

g) La ponencia redactora persigue el máximo consenso y participación. Este 
«marco de trabajo conjunto» no puede prejuzgarse de antemano, aunque existan 
declaraciones en tal sentido, y más teniendo presente que pueden incorporarse los 
grupos al inicio de los trabajos, pero también durante su elaboración.

h) De hecho, este tipo de procedimiento es más garantista respecto a los grupos 
parlamentarios que otros procedimientos, ya que les permite participar en la elabo-
ración de los trabajos desde el principio.

Por todo lo expuesto, al Tribunal Constitucional,

Solicitan
Que teniendo por presentado el presente escrito en tiempo y forma se sirva de 

admitirlo y tenga por formuladas las alegaciones de esta parte en relación al Recur-
so de Amparo núm. 1493-2016, promovida por la representación procesal del Grupo 
Parlamentario de Ciudadanos del Parlamento de Cataluña, contra los acuerdos de la 
Mesa del Parlamento de Cataluña de 1 de marzo de 2016 y de 8 de marzo de 2016 
y, en su momento, previos los trámites pertinentes, se dicte sentencia por la que de-
niegue el amparo solicitado.

Barcelona para Madrid, a 15 de septiembre de 2016
Anna Casas i Gregorio, Xavier Muro i Bas, Immaculada Folchi Bonafonte, 

Francesc Pau i Vall, Miquel Palomares i Amat, Fernando Domínguez García, le-
trados del Parlamento de Cataluña
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	Proposta d’audiència per escrit de Dani Giménez, en representació de Nutrició sense Fronteres - Aspcat, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00546/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència per escrit d’Ángel Royo, inspector de Salut del Baix Camp i impulsor del programa d’aprofitament d’aliments de Reus, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00547/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència per escrit d’Esther López, en representació del punt de distribució de la Creu Roja al Prat de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00548/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència per escrit d’Anna González, responsable de Responsabilitat Social Corporativa de Caprabo, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00549/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència per escrit de Margarita Muñoz, responsable de Medi Ambient i de Responsabilitat Social Corporativa de Mercadona, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00550/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència per escrit de Carmen Picot, responsable de Responsabilitat Social Corporativa de Supermercats Consum, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00551/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència per escrit d’Alfons López, en representació d’Espai Ambiental, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00552/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència per escrit d’Ada Parellada, xef del restaurant Semproniana, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00553/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència per escrit de Felipe Celis, xef i professor de l’Escola CETT, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00554/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència per escrit d’Enric Carreres, en representació de l’Escola Maristes de Lleida, centre pioner d’un programa d’antimalbaratament al menjador de l’escola, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00555/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència per escrit de Pepe García, en representació de l’empresa Càtering Campos Estela, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00556/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència per escrit d’Ana Palencia, en representació d’Unilever, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00557/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència per escrit de Joan Vila Borrell, en representació de Grefacsa, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00558/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència per escrit de Gemma Safont, en representació d’Espai Rural de Gallecs, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00559/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència per escrit de Joan Amat, productor de Bladverd, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00560/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència per escrit de Mauri Bosch, productor agrícola de Xim-Xim, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00561/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència per escrit de Ramon Llonch Sáiz, productor de Kopgavà, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00562/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Marta Vilà, cap de l’Àrea de Residus i Cicle dels Materials de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00563/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Albert Sales, professor associat de la Universitat Pompeu Fabra i especialista en pobresa i exclusió social, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00564/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Xavier Montagut, president de la Xarxa de Consum Solidari i activista per la sobirania alimentària, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00565/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Jordi Gascon, investigador sobre la sobirania alimentària, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00566/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Mercè Darnell, en representació de Càritas Diocesana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00567/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Javier Guzmán, en representació de Veterinaris sense Fronteres i de Justícia Alimentària Global, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00568/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Janet Sanz, regidora de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00569/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum responsable amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00570/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Montse Argemí, presidenta de la Plataforma Aprofitem els Aliments i voluntària del Rebost de Terrassa, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00571/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Mireia Barba, fundadora d’Espigoladors, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00572/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del projecte europeu Refresh amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00573/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Eduard Arruga, en representació del Banc dels Aliments, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00574/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Esther López, en representació del punt de distribució de la Creu Roja del Prat de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00575/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Pere Ysern, director de l’Estudi de quantificació del malbaratament alimentari a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00576/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Arash Derambarsh, impulsor de la reforma legal sobre el malbaratament alimentari a França, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00577/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Mercè Darnell, en representació de Càritas, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00578/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Álvaro Saiz, en representació del projecte Nevera Solidària, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00579/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Carlos Sánchez Reyes de Palacio, en representació de l’Organització de Consumidors i Usuaris, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00580/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Chema Gil, en representació del Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00581/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Anna González, en representació del Banc dels Aliments, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00582/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Marc Simón, en representació de l’Obra social «la Caixa», amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00583/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de David Esteller, en representació de l’Associació Espanyola de Codificació Comercial, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00584/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Raimon Tagliavini i Jorge Soler, juristes experts en matèria de responsabilitat extracontractual, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00585/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de José Piñeiro Salgado, jurista expert en matèria de responsabilitat extracontractual, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00586/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Gremi Provincial de Distribuïdors d’Alimentació de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00587/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00588/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Gremi de Restauració de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00589/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Gremi de Detallistes i Autoserveis d’Alimentació de Barcelona i Província amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00590/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la fundació Banc dels Aliments de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00591/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Càritas Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00592/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència per escrit de Niki Charalampopoulou, en representació de Feedback-Londres, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00593/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència per escrit de Matteo Guidi, en representació de Last Minute Market Bologna, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00594/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Mireia Barba, en representació d’Espigoladors, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00595/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Chema Gil, en representació del Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00596/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Pere Ysern, director de l’Estudi de quantificació del malbaratament alimentari a Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00597/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00598/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00599/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació Catalana de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00600/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Josep Tejedo, director general de Mercabarna, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00601/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Núria Pedraza, directora de Comunicació de l’Associació Espanyola de Codificació Comercial, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00602/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Pere Pujadó, director del Banc dels Aliments, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00603/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Maria Teresa Bros, responsable del Departament de Seguretat Alimentària del Banc dels Aliments, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00604/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Maite Múrria, en representació de Càritas Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00605/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Carlota Basols, responsable de Programes d’Inclusió Social i Pobresa de Creu Roja de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00606/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Carme Sabater, coordinadora d’Usuaris de la Sanitat: Salut, Consum i Alimentació, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00607/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Anna Burgués, membre de la Federació Unió Cívica de Consumidors i Mestresses de Casa de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00608/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Antoni de Ribera, en representació de l’Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00609/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Àlex Goñi, president de Pimec Comerç, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00610/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Eduard Arruga, president del Banc dels Aliments, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	352-00611/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Camil Ros, secretari general de la Unió General de Treballadors, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
	352-00619/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
	352-00620/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Josep González, president de Pimec, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
	352-00621/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Joaquim Gay de Montellà, president de Foment del Treball Nacional, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
	352-00622/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Lluïsa Moret, presidenta de l’àmbit de drets socials de la Federació de Municipis de Catalunya i alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Soc
	352-00623/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de David Saldoni de Tena, president de la Comissió de Benestar Social i Participació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Soci
	352-00624/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Lluís Torrens Mèlich, director de Planificació i Innovació de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
	352-00625/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Carolina Homar, experta en protecció social, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
	352-00626/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Josep Farrés, metge expert en política social, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
	352-00627/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Eduard Rojo Torrecilla, catedràtic de dret del treball i seguretat social de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
	352-00628/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Jordi Tudela, expert en protecció social, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
	352-00629/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Rañé, expresident del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
	352-00630/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Joaquim Brugué Torroella, catedràtic de ciència política de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
	352-00631/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Carmelo Palomero Montes, ex-director provincial de l’Institut Nacional de la Seguridad Social, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
	352-00632/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Rafa Laraña Cobo, professor associat de dret del treball i seguretat social de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
	352-00633/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Illa, president de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
	352-00634/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Núria Carrera i Comes, degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
	352-00635/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Teresa Crespo i Julia, presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
	352-00636/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Diosdado Toledano, representant de la Comissió Promotora de la Proposició de Llei de la Renda Garantida de Ciutadania Establerta per l’Article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, amb relació a la Proposició de l
	352-00637/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el desmantellament d’una xarxa de pedofília
	356-00310/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el desmantellament d’una xarxa de pedofília
	356-00311/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Senén Florensa, president executiu de l’Institut Europeu de la Mediterrània, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les línies d’actuació d’aquest ins
	356-00313/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jordi Bacaria i Colom, directordel Centre d’Informació i Documentació Internacional de Barcelona, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les línies d’
	356-00314/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Ligia Arreaga, activista ambientalista, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la situació dels drets humans a Matusagaratí (Panamà)
	356-00317/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els motius pels quals els Mossos d’Esquadra no van actuar durant el mes d’agost per a detenir un homòfob de Mataró
	356-00318/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Sílvia Giménez-Salinas, advocada especialista en dret de família, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre el sistema de protecció de menors des del punt de vista legal
	356-00319/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el compromís dels Mossos d’Esquadra amb les diligències del Jutjat Central d’Instrucció núm. 2 contra les mocions de diversos ajuntaments de
	356-00325/11
	Sol·licitud


	4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Joaquim Llimona Balcells, advocat i professor de dret comunitari europeu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	353-00101/11
	Decaïment

	Compareixença de Salvador Durany Pich, professor de dret civil, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	353-00106/11
	Decaïment

	Sessió informativa de la Comissió del Síndic de Greuges amb el síndic de greuges sobre la resolució relativa a la mort de quatre persones grans de la Residència Ribera de Sió, d’Agramunt (Urgell), en desbordar-se el riu Sió
	359-00005/11
	Substanciació
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