
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Acord 4/XI del Parlament de Catalunya, de constitució del Grup de Treball sobre el 
Règim d’Aïllament dels Departaments Especials de Règim Tancat
251-00003/11
Adopció 5

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 ports i de transport en aigües marítimes i continentals
200-00014/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 6

Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
200-00015/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 6

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya
202-00038/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 6

Proposició de llei de mesures urgents per a incentivar el lloguer d’habitatges so-
cials i assequibles
202-00040/11
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 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 7
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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’Igualtat de les Persones amb la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre l’actuació de la Generalitat per 
a l’aplicació de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbia-
nes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bi-
fòbia i la transfòbia
354-00095/11
Sol·licitud i tramitació 8

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Addi-
cions Socials davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la 
situació de l’associació i els problemes que afronta
356-00320/11
Sol·licitud 8

Sol·licitud de compareixença d’una representació de SICAR cat . Adoratrius davant 
la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació de l’entitat 
i els problemes que afronta
356-00321/11
Sol·licitud 8

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana per a la 
Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants (ACATHI) davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació de l’associació 
i els problemes que afronta
356-00322/11
Sol·licitud 9

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Gais Positius da-
vant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre l’aplicació de la 
Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
356-00324/11
Sol·licitud 9

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Observatori contra l’Homofòbia 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre l’aplicació 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
356-00326/11
Sol·licitud 9

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Guies de Turisme 
Habilitats per la Generalitat de Catalunya per un Turisme Responsable i de Qualitat 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi de les propostes de 
regulació de la figura dels guies turístics acreditats
356-00336/11
Sol·licitud 9

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Fernández, secretari general de l’Associació 
Espanyola d’Empreses Productores i Desenvolupadores de Videojocs i Software 
d’Entreteniment, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi so-
bre el futur del sector
356-00340/11
Sol·licitud 10

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habi-
tatge 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
355-00047/11
Acord de tenir la sessió informativa 10
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença de Jaume Amat i Reyero, síndic major de la Sindicatura de Comp-
tes, davant la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a 
la Regeneració Democràtica
357-00209/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 10

Compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió 
d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Demo-
cràtica
357-00210/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 10
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Acord 4/XI del Parlament de Catalunya, de constitució del Grup de 
Treball sobre el Règim d’Aïllament dels Departaments Especials de 
Règim Tancat
251-00003/11

ADOPCIÓ

Comissió de Justícia, sessió 11, 30.09.2016, DSPC-C 210

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 30 de setembre de 2016, d’acord 
amb l’article 55 del Reglament del Parlament, ha aprovat la constitució del grup de 
treball sobre el règim d’aïllament dels departaments especials de règim tancat (tram. 
251-00003/11) mitjançant l’adopció del següent

Acord
El Parlament de Catalunya acorda de constituir el Grup de Treball sobre el Rè-

gim d’Aïllament dels Departaments Especials de Règim Tancat (GTDERT), amb les 
característiques següents: 

a) Objecte
L’objecte del Grup de Treball és identificar i visibilitzar les afectacions psicolò-

giques i psicosocials resultants del règim d’aïllament dels departaments especials de 
règim tancat (DERT) dels centres de privació de llibertat a Catalunya, amb l’objec-
tiu de prevenir i mitigar el dany psicològic a les persones.

b) Composició
El Grup de Treball és compost per un representant de cadascun dels grups par-

lamentaris. Els grups parlamentaris han de designar un membre suplent per a cada 
membre titular.

c) Compareixença d’especialistes o tècnics
El Grup de Treball pot sol·licitar la compareixença d’experts, d’acord amb l’arti-

cle 57 del Reglament del Parlament.
d) Termini per a l’assoliment dels objectius i lliurament d’una proposta
El Grup de Treball ha de lliurar la proposta i els resultats al cap de dos mesos a 

comptar des de la seva constitució.
e) Resultat
El resultat dels treballs el constitueix l’informe amb la proposta objecte del Grup 

de Treball, amb les recomanacions i conclusions corresponents, i amb les propostes 
d’iniciatives parlamentàries, si n’hi ha.

f) Funcionament
El funcionament del Grup de Treball resta subjecte al règim general establert 

per a les comissions pel Reglament del Parlament. El Grup de Treball adopta les 
decisions pel sistema de vot ponderat, d’acord amb el que determina l’article 55.3 
del Reglament.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2016
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Germà Gordó i Aubarell
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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 ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals
200-00014/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC; GP CSP (reg. 37018; 37272; 37574).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 07.10.2016 a l’11.10.2016).
Finiment del termini: 13.10.2016; 12:00 h.

Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
200-00015/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP C’s (reg. 37275; 37282).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies hàbils (del 07.10.2016 a 
l’11.10.2016).
Finiment del termini: 13.10.2016; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de 
novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
202-00038/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC (reg. 37019; 37273).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 07.10.2016 a l’11.10.2016).
Finiment del termini: 13.10.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de mesures urgents per a incentivar el lloguer 
d’habitatges socials i assequibles
202-00040/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC (reg. 37020; 37274).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 07.10.2016 a l’11.10.2016).
Finiment del termini: 13.10.2016; 12:00 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

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. 37627).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última..
Finiment del termini: 07.10.2016; 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. 37628).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última..
Finiment del termini: 07.10.2016; 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. 37629).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última..
Finiment del termini: 07.10.2016; 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’Igualtat de les 
Persones amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre 
l’actuació de la Generalitat per a l’aplicació de la Llei 11/2014, del 
10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia
354-00095/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP C’s (reg. 35260).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Igualtat de les Persones, 04.10.2016.

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana d’Addicions Socials davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè informi sobre la situació de l’associació i els 
problemes que afronta
356-00320/11

SOL·LICITUD

Presentació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s (reg. 35255).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 04.10.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de SICAR cat . 
Adoratrius davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
informi sobre la situació de l’entitat i els problemes que afronta
356-00321/11

SOL·LICITUD

Presentació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s (reg. 35256).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 04.10.2016.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana per a la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals 
Immigrants (ACATHI) davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè informi sobre la situació de l’associació i els problemes que 
afronta
356-00322/11

SOL·LICITUD

Presentació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s (reg. 35257).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 04.10.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Gais 
Positius davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi 
sobre l’aplicació de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els 
drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a 
eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
356-00324/11

SOL·LICITUD

Presentació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s (reg. 35259).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 04.10.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Observatori 
contra l’Homofòbia davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè informi sobre l’aplicació 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
356-00326/11

SOL·LICITUD

Presentació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s (reg. 35287).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 04.10.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de 
Guies de Turisme Habilitats per la Generalitat de Catalunya per un 
Turisme Responsable i de Qualitat davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement perquè informi de les propostes de regulació de la 
figura dels guies turístics acreditats
356-00336/11

SOL·LICITUD

Presentació: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC (reg. 36302).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 05.10.2016.
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Sol·licitud de compareixença d’Antonio Fernández, secretari 
general de l’Associació Espanyola d’Empreses Productores i 
Desenvolupadores de Videojocs i Software d’Entreteniment, davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre el futur del 
sector
356-00340/11

SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, del GP SOC (reg. 36379).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 05.10.2016.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

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
355-00047/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions 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 Jaume Amat i Reyero, síndic major de la 
Sindicatura de Comptes, davant la Comissió d’Estudi de les Mesures 
de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica
357-00209/11

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 l’1.03.2016, DSPC-C 55.

Compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant 
la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per 
a la Regeneració Democràtica
357-00210/11

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 l’1.03.2016, DSPC-C 55.
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