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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya
200-00010/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC (reg. 36110; 36125).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 28.09.2016 al 
29.09.2016).
Finiment del termini: 30.09.2016; 12:00 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb 
el conseller d’Interior sobre el nou pla estratègic que preveu la 
supressió de sis sectors de trànsit
354-00098/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Alberto Villagrasa Gil, del GP PPC (reg. 36443).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 23.09.2016.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en comissió del subdirector general de 
Drogodependències amb relació a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00718/11

CANVI DE TRAMITACIÓ

S’aprova com a compareixença ordinària (357-00206/11).
Acord adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 12, tinguda el 22.09.2016, 
DSPC-C 205.

Sol·licitud de compareixença del responsable de formació de l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya davant la Comissió d’Interior 
perquè informi sobre els continguts de les Jornades sobre Mediació 
Policial del 29 i el 30 de setembre de 2016
356-00334/11

SOL·LICITUD

Presentació: Alberto Villagrasa Gil, del GP PPC (reg. 36116).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 23.09.2016.
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Sol·licitud de compareixença de Celso Besolí, president de la 
Federació Catalana de Tallers de Reparació d’Automòbils, davant la 
Comissió de Seguretat Viària perquè informi sobre la relació entre el 
manteniment dels vehicles, les campanyes de seguretat i l’estat del 
parc mòbil actual amb la seguretat viària i sobre les activitats de la 
federació
356-00338/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 36377).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Seguretat Viària, 23.09.2016.

Sol·licitud de compareixença d’Ole Thornson, president de 
l’Associació de Prevenció d’Accidents de Trànsit, davant la Comissió 
de Seguretat Viària perquè informi sobre les accions i estratègies 
necessàries per a la reducció de víctimes d’accidents i sobre les 
activitats de l’associació
356-00339/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 36378).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Seguretat Viària, 23.09.2016.

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

Compareixença del subdirector general de Drogodependències 
amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis
357-00206/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 12, tinguda el 22.09.2016, DSPC-C 
205. Prové d’un canvi de tramitació (tram. 352-00718/11).
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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
330-00033/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 36516 / Coneixement: 26.09.2016

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 Institu-
cionals i Exteriors i Transparència, 21 al 25 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, 21 de setembre de 2016
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 298/2016, de 21 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 21 al 25 de setembre de 2016, és publicat al DOGC 7211, del 22 de setembre 
de 2016.

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contractació de les assegurances de responsabilitat civil i 
patrimonial i de danys del Parlament de Catalunya
630-00002/11

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Secretaria General
Anunci pel qual es fa pública la formalització del contracte de les assegurances 

de responsabilitat civil i patrimonial i de danys del Parlament de Catalunya (número 
d’expedient 630-00002/11).

D’acord amb el que estableix la clàusula 27.1 del plec de clàusules administrati-
ves del contracte de les assegurances de responsabilitat civil i patrimonial i de danys 
del Parlament de Catalunya, es fa pública la formalització d’aquest contracte.

Sistema de licitació: procediment obert, tramitació ordinària.

Número d’expedient: 630-00002/11.
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Objecte: contractació de les pòlisses d’assegurances següents: 
a) La cobertura d’assegurances de responsabilitat civil i patrimonial: lot 1, «Res-

ponsabilitat civil i patrimonial».
b) La cobertura d’assegurances a tot risc de danys materials: lot 2, «Danys ma-

terials».

Empresa adjudicatària: del lot 1 i del lot 2, Segurcaixa Adeslas SA de Seguros 
y Reaseguros.

Import del contracte: 
– Lot 1 (responsabilitat civil): cobertura d’assegurances de responsabilitat civil i 

patrimonial, per un import de 18.000 €, per als tres anys de durada inicial del con-
tracte.

– Lot 2 (danys): cobertura d’assegurances a tot risc de danys materials, per un 
import de 69.000 €, per als tres anys de durada inicial del contracte.

Data de formalització: per als dos lots, el 19 de setembre de 2016.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e. f.)
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