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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 272/XI del Parlament de Catalunya, sobre els ajuts del 2014 
a les zones de muntanya i desfavorides
250-00292/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 5, 20.09.2016, DSPC-C 203

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tinguda 
el dia 20 de setembre de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre 
les retallades dels ajuts del 2014 a les zones de muntanya i desfavorides (tram. 250-
00292/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, el Grup Parlamentari So-
cialista, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot i el Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a modificar el Programa de desenvo-

lupament rural de Catalunya per al període 2014-2020, a fi d’afrontar el 48 % restant 
de l’ajut d’indemnització compensatòria en zones de muntanya i el 100% en zones 
desfavorides fora de les de muntanya del 2014, sense que això comporti una reduc-
ció de l’esforç anual del suport en aquestes mesures els propers anys.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2016
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comis-

sió, Marisa Xandri Pujol

Resolució 273/XI del Parlament de Catalunya, sobre el peix blau i 
l’ajut per la paralització temporal d’activitats pesqueres al Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre
250-00301/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 5, 20.09.2016, DSPC-C 203

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tinguda 
el dia 20 de setembre de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el 
peix blau al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre i el pagament de vedes (tram. 
250-00301/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, el Grup Parlamentari 
Socialista, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot i el Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Junts 
pel Sí (reg. 27925).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Acordar amb el Govern de l’Estat, per mitjà de la Direcció General de Pesca 

i Afers Marítims del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i 
la Secretaria General de Pesca del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Am-
bient, l’elaboració dels estudis complementaris als duts a terme per l’Estat francès 
al golf del Lleó (Le projet EcoPelGol. Ecosystèmes Pélagiques du Golfe du Lion, 
2012-2015).
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b) Determinar les causes que provoquen les alteracions negatives a les poblacions 
de sardina i seitó, tant en biomassa total com en nombre d’individus i mida, com po-
den ésser les variacions ambientals, la disminució de nutrients per aportacions del 
riu Ebre, l’alteració de la composició del plàncton, la sobreexplotació pesquera, la 
presència de patògens i les alteracions poblacionals de predadors.

c) Determinar, partint dels resultats dels estudis científics, propis i aliens, quines 
eines i mesures és convenient aplicar per a revertir la situació i fer sostenible l’art de 
pesca d’encerclament tradicional.

d) Fer complir estrictament la normativa legal, en especial, la que fa referència 
a les mides de les arts, les potències lumíniques, els desplaçaments entre ports, la 
descàrrega única i el respecte per la mida de les espècies.

2. El Parlament de Catalunya, en el marc del Fons europeu marítim i de la pesca 
2014-2020, insta el Govern a reclamar al Govern de l’Estat l’increment dels ajuts per 
la paralització temporal d’activitats pesqueres (vedes), per tal que els pescadors no 
es vegin empesos a utilitzar l’atur, atès que l’import és superior al de l’ajut, i a desen-
volupar fórmules de diversificació de l’activitat o formació durant aquests períodes.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2016
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comis-

sió, Marisa Xandri Pujol

Resolució 274/XI del Parlament de Catalunya, de suport a la indústria 
càrnia
250-00367/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 5, 20.09.2016, DSPC-C 203

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tinguda 
el dia 20 de setembre de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la 
defensa de la indústria càrnia (tram. 250-00367/11), presentada pel Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans (reg. 26772), el Grup Parlamentari Socialista (reg. 27470) i el Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí (reg. 29483).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya mostra el seu ple suport a la indústria càrnia cata-

lana i es compromet a continuar treballant pel seu desenvolupament.
2. El Parlament de Catalunya manifesta el seu ple suport als ramaders i els pro-

ductors del sector carni, un dels motors de l’economia catalana, i a continuar tre-
ballant, juntament amb les altres administracions públiques, per a fomentar una 
alimentació sana i equilibrada basada en la dieta mediterrània i en el consum de 
productes de qualitat i proximitat, tenint una cura especial de no perjudicar cap sec-
tor concret de les indústries agroalimentàries.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2016
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comis-

sió, Marisa Xandri Pujol
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Resolució 275/XI del Parlament de Catalunya, sobre les denominacions 
d’origen protegides de l’oli d’oliva
250-00372/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 5, 20.09.2016, DSPC-C 203

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tinguda 
el dia 20 de setembre de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les 
denominacions d’origen protegides de l’oli d’oliva (tram. 250-00372/11), presentada 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Junts pel Sí (reg. 29471).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reforçar, en el sector de l’hostaleria, la restauració i els serveis de càtering, les 

actuacions encaminades a complir el Reial decret 895/2013, amb relació a l’obliga-
ció de posar a disposició del consumidor final envasos etiquetats i amb un sistema 
que n’impedeixi la reutilització una vegada se n’hagi esgotat el contingut.

b) Continuar vetllant, mitjançant diverses campanyes divulgatives, per la sensi-
bilització dels restauradors i consumidors finals sobre la importància d’un etiquetat-
ge i envasament que garanteixin la qualitat i l’origen dels productes per consumir.

c) Millorar la promoció dels olis d’oliva verge extra amb el reconeixement comu-
nitari de denominació d’origen protegida com a producte de qualitat i de proximitat.

d) Continuar impulsant el treball interdepartamental per tal d’incorporar l’oli 
d’oliva verge extra com un dels elements distintius i bàsics de la dieta mediterrània 
a les campanyes educatives d’alimentació saludable a les escoles.

e) Elaborar i presentar en seu parlamentària un informe d’avaluació de l’efecte 
del nivell d’acompliment de l’ús d’envasos no reutilitzables al sector productiu de les 
denominacions d’origen protegides de l’oli.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2016
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comis-

sió, Marisa Xandri Pujol

Resolució 276/XI del Parlament de Catalunya, sobre el canal Segarra-
Garrigues
250-00377/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 5, 20.09.2016, DSPC-C 203

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tinguda 
el dia 20 de setembre de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre 
la incorporació de superfície de regadiu al canal Segarra-Garrigues (tram. 250-
00377/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 29470).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Analitzar l’estat de compliment del projecte de desenvolupament dels regadius 

per part de l’empresa Aigües del Segarra Garrigues, per a informar de la inversió 
executada i del percentatge de superfície de nous regadius aconseguits.
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b) Fer pública la memòria anual dels darrers exercicis de tots els treballs i les ac-
cions dutes a terme per l’empresa Aigües del Segarra Garrigues.

c) Garantir que, en les relacions entre l’empresa Aigües del Segarra Garrigues 
amb els propietaris del territori, no es dóna la circumstància que hi hagi productors 
que es vulguin adherir com a regants i no ho hagin aconseguit.

d) Elaborar un informe que avaluï l’efecte socioeconòmic que han tingut els nous 
regadius a les poblacions afectades respecte a les poblacions on no se n’han incor-
porat de nous.

e) Elaborar un informe sobre la planificació del sistema Segarra-Garrigues, les 
actuacions previstes, el calendari d’inversions i la gestió i dinamització de la incor-
poració de nous regants i de superfície regable.

f) Millorar la difusió, la transparència i la informació que es dóna sobre les ac-
tuacions dutes a terme al canal Segarra-Garrigues perquè la població tingui més in-
formació del projecte i pugui valorar la importància que té per a Catalunya, tant des 
del punt de vista de l’equilibri territorial i social, ja que fixa gent al territori, com 
des del punt de vista econòmic, perquè augmenta la producció final agrària del país.

g) Fer arribar als membres del Parlament els informes demanats en aquesta re-
solució.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2016
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comis-

sió, Marisa Xandri Pujol

Resolució 277/XI del Parlament de Catalunya, sobre la protecció de 
les oliveres a les Terres de l’Ebre
250-00399/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 5, 20.09.2016, DSPC-C 203

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tinguda 
el dia 20 de setembre de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la 
protecció de les oliveres a les Terres de l’Ebre (tram. 250-00399/11), presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Donar ple suport institucional al projecte «Oli i oliveres mil·lenàries del terri-

tori del Sénia» com a projecte dinamitzador de l’economia rural i com a mereixedor 
de la menció especial al Premi del Paisatge del Consell d’Europa.

b) Valorar la participació al Premi del Paisatge del Consell d’Europa i la menció 
especial aconseguida pel projecte «Paisatge d’oliveres mil·lenàries del territori del 
Sénia», que es va lliurar el passat juny a Budapest.

c) Actualitzar el catàleg d’oliveres singulars de les Terres de l’Ebre, per edat, 
varietat o qualsevol altra característica remarcable que serveixi com a element de 
referència per a gestionar aquest patrimoni.

d) Elaborar un informe tècnic en què s’avaluïn les diverses possibilitats de pro-
tecció o promoció dels arbres catalogats.

e) Promoure les activitats que es duen a terme al voltant de les oliveres mil·lenà-
ries, tant en l’àmbit de llur difusió com un element d’atractiu turístic com en el de 
donar a conèixer llurs olis per mitjà de la gastronomia.

f) Col·laborar amb els ens locals per a millorar la xarxa de camins, la senyalísti-
ca i la difusió d’aquest territori, perquè se’n pugui fer ús tant a peu com en bicicleta.
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g) Col·laborar amb altres departaments competents en turisme, medi ambient o 
ensenyament, per tal de difondre i facilitar les activitats com jornades, visites esco-
lars, participació en fires, iniciatives esportives, etc.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2016
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comis-

sió, Marisa Xandri Pujol

Resolució 278/XI del Parlament de Catalunya, sobre les espècies 
animals que han esdevingut plagues
250-00415/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 5, 20.09.2016, DSPC-C 203

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tinguda 
el dia 20 de setembre de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre 
l’autorització legal per a caçar espècies animals no autòctones que han esdevingut 
plagues (tram. 250-00415/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
29906) i el Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 30656).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Destinar més recursos humans i econòmics, per tal que el Cos d’Agents Rurals 

del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació pugui col·laborar 
activament amb els agricultors afectats per danys en llurs conreus, plantacions o 
instal·lacions en la regulació de la població de l’espècie concreta que ha esdevingut 
plaga, amb tots els mitjans que tècnicament es considerin pertinents.

b) Impulsar les iniciatives necessàries per a la regulació integral de les pobla-
cions de fauna salvatge fent servir altres mètodes de control, a més de la caça, dins 
de les competències que té assignades el Cos d’Agents Rurals.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2016
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comis-

sió, Marisa Xandri Pujol

Resolució 279/XI del Parlament de Catalunya, sobre el sector coniller
250-00434/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 5, 20.09.2016, DSPC-C 203

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tinguda 
el dia 20 de setembre de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el 
sector coniller (tram. 250-00434/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, 
el Grup Parlamentari Socialista, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot i el 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 30688).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir mesures urgents per a sal-

vaguardar el sector coniller de Catalunya, que es concreten en les accions següents: 
a) Desplegar específicament per al sector coniller el manament parlamentari re-

collit en l’apartat 1.n (regulacions del mercat) de la Resolució 739/X del Parlament 
de Catalunya, sobre el món agrari.

b) Elaborar un pla de reestructuració del sector coniller que prevegi, entre altres 
mesures, l’ajut d’Estat per a l’abandonament de la capacitat productiva per a les ex-
plotacions professionals del món agrari amb més de tres-cents reproductors i una 
edat superior a cinquanta-cinc anys.

c) Establir mesures financeres amb relació a l’explotació (línies de finançament 
bonificades, finançament del cost d’avals i interessos corresponents als primers cin-
quanta mil euros per a les explotacions amb més de tres-centes conilles).

d) Refermar el compromís del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació, en el marc de la Taula Sectorial Agrària del Conill del passat mes 
de març, d’incrementar el suport econòmic al sector coniller en el marc de l’ordre 
d’ajuts a l’execució de programes sanitaris del 2016.

e) Adaptar la normativa europea que permet la flexibilització dels requeriments 
sanitaris pel que fa al sacrifici i la comercialització a l’explotació mateixa, ajustant 
els requeriments estructurals i burocràtics a la dimensió dels operadors.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2016
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comis-

sió, Marisa Xandri Pujol

Resolució 292/XI del Parlament de Catalunya, per la qual atorga la 
confiança al president de la Generalitat
204-00001/11

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 22, 29.09.2016, DSPC-P 37

Ple del Parlament
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda els dies 28 i 29 de setembre de 2016, 

d’acord amb l’article 44 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, i els articles 146 i 150 del Reglament, ha debatut i votat la 
qüestió de confiança plantejada pel president de la Generalitat amb relació al pro-
grama de govern que ha de culminar amb un referèndum en acabar la legislatura, 
i, atès que ha obtingut el suport del Parlament amb un nombre de vots superior a la 
majoria que estableix l’article 44.3 de la Llei 13/2008, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya atorga la confiança demanada pel president de la Ge-

neralitat.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2016
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i 

Lluís
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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 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
200-00002/11

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

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP CUP-CC; GP PPC (reg. 36109; 36111; 36124; 36126).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.10.2016 al 07.10.2016).
Finiment del termini: 10.10.2016; 12:00 h.

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 (reg. 37017).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.10.2016; 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 finançament de la llet sense lactosa 
per als infants amb intolerància
250-00499/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 34322 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 29.09.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 34322)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

1. Estudiar el finançament de productes específics per substituir la llet per a in-
fants amb patologia d’al·lèrgia a les proteïnes de la llet de vaca.
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Proposta de resolució sobre el finançament de les màscares 
d’inhalació pediàtrica
250-00500/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 34323 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 29.09.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 34323)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició

1. Finançar les màscares per adaptar les càmeres d’inhalació dels bebès, en el 
cas que ho recomani l’estudi de cost-efectivitat realitzat per Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33378, 34324 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 29.09.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 33378)

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot (1)
D’addició de l’apartat 5

5. Lliurar, en el termini d’un mes, un informe de compliment dels punts acordats 
per unanimitat per aquesta cambra a la Resolució 879/X sobre celiaquia, especial-
ment respecte la reducció en la infradeclaració de la celiaquia i les campanyes d’in-
formació i conscienciació cap als gremis de restauració i els comerços i l’hoteler.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 34324)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

2. Estudiar i impulsar el proyecto puesto en marcha por Creu Roja Catalunya por 
parte del Departament competente en materia de asuntos sociales, con el objetivo de 
proporcionar cobertura a la totalidad de personas de Cataluña.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De supressió

4. Establecer, dentro del presupuesto destinado a Infancia, una prestación, para 
cubrir las necesidades alimentarias de productos específicos, adaptados a cada caso 
de intolerancia o alergia al gluten, a la lactosa, al huevo o a los lácteos para menores 
que tengan un diagnóstico médico y se encuentren en situación de vulnerabilidad
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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. 36517).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.10.2016 al 04.10.2016).
Finiment del termini: 05.10.2016; 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. 36518).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.10.2016 al 04.10.2016).
Finiment del termini: 05.10.2016; 12:00 h.

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. 36519).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.10.2016 al 04.10.2016).
Finiment del termini: 05.10.2016; 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. 36520; 36732).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.10.2016 al 04.10.2016).
Finiment del termini: 05.10.2016; 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. 36521).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.10.2016 al 04.10.2016).
Finiment del termini: 05.10.2016; 12:00 h.
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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

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 36522; 36733).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.10.2016 al 04.10.2016).
Finiment del termini: 05.10.2016; 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. 36523; 36734).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.10.2016 al 04.10.2016).
Finiment del termini: 05.10.2016; 12:00 h.

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. 36524; 36735).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.10.2016 al 04.10.2016).
Finiment del termini: 05.10.2016; 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. 36525).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.10.2016 al 04.10.2016).
Finiment del termini: 05.10.2016; 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. 36526).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.10.2016 al 04.10.2016).
Finiment del termini: 05.10.2016; 12:00 h.
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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. 36527).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.10.2016 al 04.10.2016).
Finiment del termini: 05.10.2016; 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. 36528).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.10.2016 al 04.10.2016).
Finiment del termini: 05.10.2016; 12:00 h.

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. 36529; 36736).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.10.2016 al 04.10.2016).
Finiment del termini: 05.10.2016; 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. 36530).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.10.2016 al 04.10.2016).
Finiment del termini: 05.10.2016; 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. 36737).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.10.2016 al 04.10.2016).
Finiment del termini: 05.10.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre les biblioteques escolars
250-00546/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 36531).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.10.2016 al 04.10.2016).
Finiment del termini: 05.10.2016; 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. 36532; 36738).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.10.2016 al 04.10.2016).
Finiment del termini: 05.10.2016; 12:00 h.

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. 36533; 36739).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.10.2016 al 04.10.2016).
Finiment del termini: 05.10.2016; 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. 36534; 36740).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.10.2016 al 04.10.2016).
Finiment del termini: 05.10.2016; 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. 36535; 36741).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.10.2016 al 04.10.2016).
Finiment del termini: 05.10.2016; 12:00 h.
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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. 36536; 36742).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.10.2016 al 04.10.2016).
Finiment del termini: 05.10.2016; 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. 36537).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.10.2016 al 04.10.2016).
Finiment del termini: 05.10.2016; 12:00 h.

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. 36743).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.10.2016 al 04.10.2016).
Finiment del termini: 05.10.2016; 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. 36538; 36744).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.10.2016 al 04.10.2016).
Finiment del termini: 05.10.2016; 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. 36539).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.10.2016 al 04.10.2016).
Finiment del termini: 05.10.2016; 12:00 h.
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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. 36540).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.10.2016 al 04.10.2016).
Finiment del termini: 05.10.2016; 12:00 h.

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

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transpa-
rència, en la sessió tinguda el dia 22 de setembre de 2016, ha nomenat la ponència 
que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Regla-
ment de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (tram. 
259-00001/11) i les esmenes presentades, d’acord amb l’article 118.1 i els concor-
dants del Reglament del Parlament. La Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Lluís M. Corominas i Díaz

Grup Parlamentari de Ciutadans
Marina Bravo Sobrino

Grup Parlamentari Socialista 
Ferran Pedret i Santos

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Albano Dante Fachin Pozzi

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Juan Milián Querol

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Anna Gabriel i Sabaté

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2016
La secretària de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà; la presidenta de la 

Comissió, Marta Pascal i Capdevila
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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 de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge amb la consellera de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre el conveni 
signat amb el BBVA per a la cessió d’habitatges buits per a famílies 
que es troben en emergència residencial
354-00084/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Governació, Admi-
nistracions Públiques i Habitatge, en la sessió 7, tinguda el 27.09.2016, DSPC-C 209.

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

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Llui-
ta contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica, tinguda el 27.09.2016, 
DSPC-C 208.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 23

CONVOCADA PER AL 5 D’OCTUBRE DE 2016

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 71.2 i 3 i 151 del Reglament, us convoco a la sessió següent 

del Ple del Parlament, el 5 d’octubre de 2016, a les 09.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
Debat sobre l’orientació política general del Govern. Tram. 255-00002/11. Junta 

de Portaveus. Substanciació.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2016
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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