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TAUL A DE CONT INGUT

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la paralització dels expedients sancionadors per qües-
tions lingüístiques
250-00309/11
Rebuig 5

Proposta de resolució sobre l’adhesió a la Resolució 1815 de l’Assemblea Parlamen-
tària del Consell d’Europa
250-00474/11
Rebuig 5

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 del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, 
segon i tercer, relatius a l’administració tributària de la Generalitat de Catalunya
202-00039/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 6

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el pagament del deute de la Generalitat amb l’Ajunta-
ment de Calafell
250-00477/11
Esmenes presentades 6

Proposta de resolució sobre la devolució de les pagues extraordinàries als empleats 
públics de la Generalitat
250-00478/11
Esmenes presentades 7

Proposta de resolució sobre el col·lectiu Mossos per la Independència
250-00531/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre el logotip del col·lectiu Mossos per la Independència
250-00532/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre la unitat de cures intensives pediàtriques de l’Hospital 
Doctor Josep Trueta, de Girona
250-00533/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre la justícia juvenil al Camp de Tarragona i a les Terres 
de l’Ebre
250-00534/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre les garanties legals de les persones grans ingressades
250-00535/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8
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Proposta de resolució sobre el calendari de pagament del deute als ajuntaments
250-00536/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a millorar la qualitat de vida 
de les persones celíaques
250-00537/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre la redacció d’una llei de contaminació odorífera
250-00538/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol d’actuació per a millorar la co-
operació entre administracions en situacions de perill greu per als catalans a l’exterior
250-00539/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre la revisió dels criteris d’acreditació de professorat de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
250-00540/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei de farmàcia en horari nocturn 
a Sitges
250-00541/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre la seguretat privada
250-00542/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre l’aiguamoll Matusagaratí, de Panamà
250-00543/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre l’ús dels números de telèfon començats per 902
250-00544/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre la llibertat d’Andrés Bódalo Pastrana
250-00545/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre les biblioteques escolars
250-00546/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre la unitat de cures intensives pediàtriques i la unitat ne-
onatal de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
250-00547/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre la contribució de la cooperació catalana a la consoli-
dació de la democràcia a Tunísia
250-00548/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la creació de noves places públiques en residències i 
centres de dia per a la gent gran a Lleida
250-00549/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre l’Institut Martí i Pous, de Barcelona
250-00550/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la instal·lació de desfibril·ladors a Tarragona
250-00551/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la continuïtat del projecte educatiu de l’Escola Nou 
de Quart
250-00552/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11
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Proposta de resolució sobre la situació de la població tàmil de Sri Lanka després 
del conflicte bèl·lic
250-00553/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el reconeixement de l’associacionisme educatiu amb 
infants i joves
250-00555/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’ensenyament bilingüe
250-00556/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la potenciació de la indústria turística mitjançant l’ela-
boració d’un pla estratègic
250-00557/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

4. Informació

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el vice-
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre els objectius i les ac-
tuacions del Departament
354-00083/11
Acord sobre la sol·licitud 13

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de Cristina Blasi, professora de dret de la Unió Europea 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre l’ús de l’aplicació WhatsApp a la Unió Europea i el tractament 
institucional d’aquest canal de comunicació
356-00328/11
Acord sobre la sol·licitud 13

Sol·licitud de compareixença d’Eduard Blasi, advocat especialitzat en noves tecno-
logies, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre l’ús de l’apli-
cació WhatsApp a la Unió Europea i el tractament institucional d’aquest canal de 
comunicació
356-00329/11
Acord sobre la sol·licitud 13

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre els objectius i les actuacions del 
Departament
355-00045/11
Acord de tenir la sessió informativa 14

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

Compareixença en ponència d’Arnau Queralt Bassa, director del Consell Assessor 
per al Desenvolupament Sostenible, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00145/11
Substanciació 14

Compareixença en ponència de Pere Guerra, vocal de l’Associació Nacional de 
Productors d’Energia Fotovoltaica a Catalunya, amb relació al Projecte de llei del 
canvi climàtic
353-00147/11
Substanciació 14

Compareixença en ponència de Pep Puig, doctor enginyer industrial i president d’Eu-
rosolar - Associació Europea per les Energies Renovables a Espanya, amb relació 
al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00151/11
Substanciació 14
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Compareixença en ponència de Víctor Cusí, president d’EolicCat - Associació Eòlica 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00152/11
Substanciació 15

Compareixença del director de l’Institut Català del Sòl amb relació a la Proposició 
de llei de mesures urgents per a l’habitatge
357-00014/11
Substanciació 15

Compareixença del secretari d’Habitatge i Millora Urbana amb relació a la Proposi-
ció de llei de mesures urgents per a l’habitatge
357-00016/11
Substanciació 15

Compareixença del director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
357-00017/11
Substanciació 15

Compareixença de Cristina Blasi, professora de dret de la Unió Europea a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, i d’Eduard Blasi, advocat especialitzat en noves 
tecnologies, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informin sobre l’ús de 
l’aplicació WhatsApp a la Unió Europea i el tractament institucional d’aquest canal 
de comunicació
357-00198/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 15
Substanciació 15

Compareixença de Rafael Ribó i Massó, síndic de greuges de Catalunya, davant la 
Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regenera-
ció Democràtica
357-00199/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 16

Compareixença de la presidenta de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública davant la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la 
Corrupció per a la Regeneració Democràtica
357-00200/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 16

Compareixença de Manuel Conthe, exdirector de la Comissió Nacional del Mercat 
de Valors, davant la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció 
per a la Regeneració Democràtica
357-00201/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 16

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 22
Convocada per al 28 de setembre de 2016 16
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la paralització dels expedients 
sancionadors per qüestions lingüístiques
250-00309/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 10, tinguda el 
22.09.2016, DSPC-C 206.

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

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 10, tinguda el 
22.09.2016, DSPC-C 206.
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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 del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels 
llibres primer, segon i tercer, relatius a l’administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya
202-00039/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP CSP; GP C’s; GP PPC (reg. 36108; 36112; 36127).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 27.09.2016 al 
28.09.2016).
Finiment del termini: 29.09.2016; 12:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33423 / Admissió a tràmit: Mesa de la CGAPH, 22.09.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 33423)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació
El Parlament constata que la manca de recursos de què disposa la Generalitat 

de Catalunya a causa de l’ofec econòmic a què està sotmesa per part del Govern de 
l’Estat, produeix una situació financera complicada i genera distorsions en la Tre-
soreria.

Tenint en compte aquesta situació, El Parlament de Catalunya insta el Govern de 
la Generalitat de Catalunya a fer efectiu el pagament del deute contret per la Gene-
ralitat amb l’Ajuntament de Calafell (Baix Penedès), d’acord amb les disponibilitats 
de Tresoreria.
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Proposta de resolució sobre la devolució de les pagues 
extraordinàries als empleats públics de la Generalitat
250-00478/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33426 / Admissió a tràmit: Mesa de la CGAPH, 22.09.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 33426)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1
1. Retornar la totalitat de la paga del 2012 d’acord amb el que preveu el Decret 

Llei 4/2016, de 21 de juny, de recuperació parcial de la paga extraordinària i addi-
cional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat 
de Catalunya i altres mesures urgents en matèria de personal, i l’Acord de la Mesa 
General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, de 9 de juny de 2016.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2
2. Presentar un calendari per al retorn de les pagues extraordinàries de 2013 i 2014.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 3
3. Continuar la negociació sindical, per tal de presentar un calendari per al res-

tabliment de la resta de drets laborals i socials suspesos per mitjà del Reial Decrets 
Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i 
de foment de la competitivitat, tal com s’estableix a l’Acord de la Mesa General de 
Negociació de data 9 de juny de 2016.

Proposta de resolució sobre el col·lectiu Mossos per  
la Independència
250-00531/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 36016).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.09.2016 al 30.09.2016).
Finiment del termini: 03.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el logotip del col·lectiu Mossos  
per la Independència
250-00532/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 36017).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.09.2016 al 30.09.2016).
Finiment del termini: 03.10.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la unitat de cures intensives 
pediàtriques de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
250-00533/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 36018).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.09.2016 al 30.09.2016).
Finiment del termini: 03.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la justícia juvenil al Camp de Tarragona  
i a les Terres de l’Ebre
250-00534/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 36019; 36076).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.09.2016 al 30.09.2016).
Finiment del termini: 03.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les garanties legals de les persones 
grans ingressades
250-00535/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 36020).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.09.2016 al 30.09.2016).
Finiment del termini: 03.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el calendari de pagament del deute  
als ajuntaments
250-00536/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 36021; 36077).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.09.2016 al 30.09.2016).
Finiment del termini: 03.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a millorar  
la qualitat de vida de les persones celíaques
250-00537/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 36022; 36078).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.09.2016 al 30.09.2016).
Finiment del termini: 03.10.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la redacció d’una llei de contaminació 
odorífera
250-00538/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 36023; 36079).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.09.2016 al 30.09.2016).
Finiment del termini: 03.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol d’actuació per 
a millorar la cooperació entre administracions en situacions de perill 
greu per als catalans a l’exterior
250-00539/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 36024).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.09.2016 al 30.09.2016).
Finiment del termini: 03.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la revisió dels criteris d’acreditació de 
professorat de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari  
de Catalunya
250-00540/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 36025).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.09.2016 al 30.09.2016).
Finiment del termini: 03.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei de farmàcia  
en horari nocturn a Sitges
250-00541/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 36026).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.09.2016 al 30.09.2016).
Finiment del termini: 03.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la seguretat privada
250-00542/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 36027).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.09.2016 al 30.09.2016).
Finiment del termini: 03.10.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’aiguamoll Matusagaratí, de Panamà
250-00543/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 36028; 36080).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.09.2016 al 30.09.2016).
Finiment del termini: 03.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’ús dels números de telèfon començats 
per 902
250-00544/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 36029).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.09.2016 al 30.09.2016).
Finiment del termini: 03.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la llibertat d’Andrés Bódalo Pastrana
250-00545/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 36081).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.09.2016 al 30.09.2016).
Finiment del termini: 03.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les biblioteques escolars
250-00546/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 36030).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.09.2016 al 30.09.2016).
Finiment del termini: 03.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la unitat de cures intensives 
pediàtriques i la unitat neonatal de l’Hospital Doctor Josep Trueta,  
de Girona
250-00547/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 36031; 36082).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.09.2016 al 30.09.2016).
Finiment del termini: 03.10.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la contribució de la cooperació catalana 
a la consolidació de la democràcia a Tunísia
250-00548/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 36032; 36083).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.09.2016 al 30.09.2016).
Finiment del termini: 03.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la creació de noves places públiques  
en residències i centres de dia per a la gent gran a Lleida
250-00549/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 36033; 36084).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.09.2016 al 30.09.2016).
Finiment del termini: 03.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Institut Martí i Pous, de Barcelona
250-00550/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 36034; 36085).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.09.2016 al 30.09.2016).
Finiment del termini: 03.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la instal·lació de desfibril·ladors  
a Tarragona
250-00551/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 36035; 36086).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.09.2016 al 30.09.2016).
Finiment del termini: 03.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la continuïtat del projecte educatiu  
de l’Escola Nou de Quart
250-00552/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 36036).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.09.2016 al 30.09.2016).
Finiment del termini: 03.10.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la situació de la població tàmil  
de Sri Lanka després del conflicte bèl·lic
250-00553/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 36087).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.09.2016 al 30.09.2016).
Finiment del termini: 03.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement de l’associacionisme 
educatiu amb infants i joves
250-00555/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 36037; 36088).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.09.2016 al 30.09.2016).
Finiment del termini: 03.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’ensenyament bilingüe
250-00556/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 36038).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.09.2016 al 30.09.2016).
Finiment del termini: 03.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la potenciació de la indústria turística 
mitjançant l’elaboració d’un pla estratègic
250-00557/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 36039).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.09.2016 al 30.09.2016).
Finiment del termini: 03.10.2016; 12:00 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre els objectius i les actuacions del Departament
354-00083/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, 
en la sessió 11, tinguda el 21.09.2016, DSPC-C 204.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de Cristina Blasi, professora de dret 
de la Unió Europea de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant 
la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre l’ús de 
l’aplicació WhatsApp a la Unió Europea i el tractament institucional 
d’aquest canal de comunicació
356-00328/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 11, tinguda el 21.09.2016, DSPC-C 204.

Sol·licitud de compareixença d’Eduard Blasi, advocat especialitzat  
en noves tecnologies, davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre l’ús de l’aplicació WhatsApp a la Unió Europea  
i el tractament institucional d’aquest canal de comunicació
356-00329/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 11, tinguda el 21.09.2016, DSPC-C 204.
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb  
el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda  
sobre els objectius i les actuacions del Departament
355-00045/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 11, tinguda el 21.09.2016, 
DSPC-C 204.

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

Compareixença en ponència d’Arnau Queralt Bassa, director del 
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, amb relació  
al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00145/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climà-
tic», el 19.09.2016.

Compareixença en ponència de Pere Guerra, vocal de l’Associació 
Nacional de Productors d’Energia Fotovoltaica a Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei del canvi climàtic
353-00147/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climà-
tic», el 19.09.2016.

Compareixença en ponència de Pep Puig, doctor enginyer industrial 
i president d’Eurosolar - Associació Europea per les Energies 
Renovables a Espanya, amb relació al Projecte de llei del canvi 
climàtic
353-00151/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climà-
tic», el 19.09.2016.
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Compareixença en ponència de Víctor Cusí, president d’EolicCat - 
Associació Eòlica de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del 
canvi climàtic
353-00152/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei del canvi climà-
tic», el 19.09.2016.

Compareixença del director de l’Institut Català del Sòl amb relació  
a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
357-00014/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge», el 20.09.2016.

Compareixença del secretari d’Habitatge i Millora Urbana amb relació 
a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
357-00016/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge», el 20.09.2016.

Compareixença del director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
357-00017/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge», el 20.09.2016.

Compareixença de Cristina Blasi, professora de dret de la Unió 
Europea a la Universitat Autònoma de Barcelona, i d’Eduard Blasi, 
advocat especialitzat en noves tecnologies, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informin sobre l’ús de l’aplicació WhatsApp a la 
Unió Europea i el tractament institucional d’aquest canal de comunicació
357-00198/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 11, tinguda el 21.09.2016, 
DSPC-C 204.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
21.09.2016, DSPC-C 204.
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Compareixença de Rafael Ribó i Massó, síndic de greuges de 
Catalunya, davant la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita 
contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica
357-00199/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença de la presidenta de la Comissió de Garantia del 
Dret d’Accés a la Informació Pública davant la Comissió d’Estudi 
de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració 
Democràtica
357-00200/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per 
a la Regeneració Democràtica en la sessió 7, tinguda el 13.09.2016, DSPC-C 200.

Compareixença de Manuel Conthe, exdirector de la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors, davant la Comissió d’Estudi de 
les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració 
Democràtica
357-00201/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 22

CONVOCADA PER AL 28 DE SETEMBRE DE 2016

Presidència del Parlament
D’acord amb els articles 71.2 i 3 i 150 del Reglament, us convoco a la sessió 

següent del Ple del Parlament, el 28 de setembre de 2016, a les 16.00 h, al saló de 
sessions.

Ordre del dia
Qüestió de confiança del president de la Generalitat. Tram. 204-00001/11. Presi-

dent de la Generalitat. Debat i votació de la qüestió de confiança plantejada pel 
president de la Generalitat.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2016
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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