
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 530/XI del Parlament de Catalunya, sobre els objectius 9 i 11 de l’Agenda 
2030 de les Nacions Unides
250-00728/11 i 250-00730/11
Adopció 7

Resolució 531/XI del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’un carril bus d’ac-
cés a Barcelona des de la carretera B-23 a Sant Feliu de Llobregat
250-00753/11
Adopció 7

Resolució 532/XI del Parlament de Catalunya, sobre la construcció d’una nova es-
tació d’autobusos a Lleida
250-00782/11
Adopció 8

Resolució 533/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció a les persones amb 
discapacitat
250-00788/11
Adopció 8

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual s’adapta als articles 290 i 291 del Tractat de 
funcionament de la Unió Europea una sèrie d’actes jurídics que preveuen el recurs 
al procediment de reglamentació amb control
295-00139/11
Coneixement de la proposta 9

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell sobre el reconeixement mutu de les resolucions 
d’embargament i comís
295-00140/11
Coneixement de la proposta 10

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’adapta a l’article 290 del Tractat de fun-
cionament de la Unió Europea una sèrie d’actes jurídics en l’àmbit de la justícia que 
preveuen el recurs al procediment de reglamentació amb control
295-00141/11
Coneixement de la proposta 10

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del 
Parlament Europeu i del Consell sobre normes comunes per al mercat interior de 
l’electricitat
295-00142/11
Coneixement de la proposta 10
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell relatiu a les estadístiques empresarials europees, 
que modifica el Reglament (CE) 184/2005 i deroga deu actes jurídics en l’àmbit de 
les estadístiques empresarials
295-00143/11
Coneixement de la proposta 10

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 comerç, serveis i fires
200-00022/11
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 11

Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart 
del Codi civil de Catalunya
200-00024/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 11

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurí-
diques
202-00044/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 11

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els criteris d’admissió dels alumnes als centres d’en-
senyament sufragats amb fons públics
250-00833/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la supressió del panga dels menús d’institucions pú-
bliques
250-00834/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’assetjament a dos alumnes de l’Escola Gaspar de 
Portolà, de Balaguer
250-00835/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’aprovació del programa operatiu de justificació dels 
ajuts per al sector de la fruita i l’hortalissa
250-00836/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’Escola El Despujol, de les Masies de Voltregà
250-00837/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre les sancions de trànsit als conductors de vehicles 
d’emergència
250-00838/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre uns fets ocorreguts a Mataró i Balaguer
250-00839/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre les actuacions de control de la fauna i l’afectació en 
la seguretat viària
250-00840/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre els treballs relacionats amb l’economia col·laborativa 
del Govern de la Generalitat
250-00841/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13
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Proposta de resolució sobre el millorament de les comunicacions viàries a Artés
250-00842/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre les recomanacions de la Sindicatura de Comptes al 
Compte general de la Generalitat corresponent al 2013
250-00843/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el compliment de les recomanacions de la Sindicatura 
de Comptes al Compte general de la Generalitat corresponent al 2013
250-00844/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’accés de les internes dels centres penitenciaris als 
productes de primera necessitat
250-00845/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la situació dels jutjats socials a les instal·lacions de la 
Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat
250-00846/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la protecció de la zona des Codolar, de Tossa de Mar, 
i els àmbits de Pola i Giverola i de Salions, de Sant Feliu de Guíxols i sobre l’ava-
rament a Tossa de Mar
250-00847/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el CAP Muralles, de Tarragona
250-00848/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’actualització del Portal de Conciliacions
250-00849/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la instal·lació de canviadors de bolquers en edificis pú-
blics i privats i la conscienciació en la igualtat i la coresponsabilitat
250-00850/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la carretera C-1413 al pas per Caldes de Montbui
250-00851/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la carretera C-1415b al pas per Santa Eulàlia de Ronçana
250-00852/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre les aglomeracions a la línia S2 dels Ferrocarrils de la 
Generalitat
250-00853/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una campanya de sensibilització de la 
discriminació laboral per l’embaràs
250-00854/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre les reunions de la Conferència de Presidents Autonòmics
250-00855/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la seguretat a Sant Cugat del Vallès
250-00856/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre els assentaments i les colònies als territoris ocupats 
de Palestina
250-00857/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16
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Proposta de resolució sobre la participació de la Generalitat en organismes inter-
nacionals
250-00858/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la transparència i el retiment de comptes dels acords 
de col·laboració del Govern
250-00859/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la presentació d’un projecte de llei de governs locals
250-00860/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria a la tramitació de nous 
projectes d’energia eòlica fins a l’aprovació d’un nou pla de l’energia
250-00861/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la connexió de ferrocarril entre l’estació de Lleida-Pi-
rineus i l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-00862/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la reobertura de la unitat de curta estada de l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
250-00863/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció als pacients semicrítics i 
crítics de Girona
250-00864/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la protecció de la gent gran davant dels incendis a la llar
250-00865/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença de Javier Creus, director d’Ideas For Change, davant 
la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre l’economia col·laborativa
356-00511/11
Acord sobre la sol·licitud 19

Sol·licitud de compareixença de José Luis Zimmermann, director d’Adigitat i Sha-
riny Espanya, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre 
l’economia col·laborativa
356-00512/11
Acord sobre la sol·licitud 19

Sol·licitud de compareixença d’Amaya Apesteguia, representant de l’Organització de 
Consumidors i Usuaris, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi 
sobre l’economia col·laborativa
356-00513/11
Acord sobre la sol·licitud 19

Sol·licitud de compareixença de Lucia Hernández, representant de OuiShare, davant 
la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre l’economia col·laborativa
356-00514/11
Acord sobre la sol·licitud 19

Sol·licitud de compareixença de Jorge Barrero, director de Cotec, davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre l’economia col·laborativa
356-00515/11
Acord sobre la sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença d’Alejandro Touriño, director del despatx Ecija, davant 
la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre l’economia col·laborativa
356-00516/11
Acord sobre la sol·licitud 20
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Sol·licitud de compareixença de Borja Adsuara, jurista, davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement perquè informi sobre l’economia col·laborativa
356-00517/11
Acord sobre la sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Vilella Cuadrada, regidora de Benestar 
Social a l’Ajuntament de Reus, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè 
informi sobre els incidents ocorreguts a Reus per un tall de subministrament elèctric
356-00520/11
Acord sobre la sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença de Joan Salvadó Rovira, catedràtic de la Universitat 
Rovira i Virgili, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre 
una de les línies d’investigació de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya
356-00547/11
Acord sobre la sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença del director financer de l’Institut de Recerca en Ener-
gia de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre 
l’estat de l’ens i la seva gestió
356-00548/11
Acord sobre la sol·licitud 21

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

Compareixença en ponència de Blanca Vilà, catedràtica de dret internacional privat 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la co-
munitat catalana a l’exterior
353-00333/11
Decaïment 21

Compareixença en ponència d’una representació de la Plataforma per una Atenció 
Sanitària Universal a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’universalització de 
l’assistència sanitària
353-00359/11
Substanciació 21

Compareixença en ponència d’una representació de SOS Racisme amb relació al Pro-
jecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
353-00360/11
Substanciació 21

Compareixença en ponència d’una representació de la Societat Catalana de Tras-
plantaments amb relació al Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
353-00364/11
Substanciació 21

Compareixença en ponència d’una representació de la Creu Roja a Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
353-00365/11
Substanciació 22

Compareixença en ponència d’una representació d’Amnistia Internacional de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
353-00366/11
Substanciació 22

Compareixença en ponència d’una representació del Fòrum Català d’Atenció Primària 
amb relació al Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
353-00367/11
Substanciació 22

Compareixença en ponència de Josep Maria Martínez Rodríguez, president de l’As-
sociació de Trasplantats Hepàtics de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’uni-
versalització de l’assistència sanitària
353-00418/11
Substanciació 22

Compareixença en ponència d’una representació de la Societat Catalana de Tras-
plantaments amb relació al Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
353-00421/11
Substanciació 22
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Compareixença de Javier Creus, director d’Ideas For Change, davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement per a informar sobre l’economia col·laborativa
357-00424/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 23

Compareixença de José Luis Zimmermann, director d’Adigitat i Shariny Espanya, 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre l’economia col-
laborativa
357-00425/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 23

Compareixença d’Amaya Apesteguia, representant de l’Organització de Consumi-
dors i Usuaris, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre 
l’economia col·laborativa
357-00426/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 23

Compareixença de Lucía Hernández, representant de OuiShare, davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement per a informar sobre l’economia col·laborativa
357-00427/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 23

Compareixença de Jorge Barrero, director de Cotec, davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement per a informar sobre l’economia col·laborativa
357-00428/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 23

Compareixença d’Alejandro Touriño, director del despatx Ecija, davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement per a informar sobre l’economia col·laborativa
357-00429/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 24

Compareixença de Borja Adsuara, jurista, davant la Comissió d’Empresa i Coneixe-
ment per a informar sobre l’economia col·laborativa
357-00430/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 24

Compareixença de Montserrat Vilella Cuadrada, regidora de Benestar Social a l’Ajun-
tament de Reus, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre 
els incidents ocorreguts a Reus per un tall de subministrament elèctric
357-00431/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 24

Compareixença del director general de l’Institut de Recerca en Energia de Catalu-
nya davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre l’estat de 
l’ens i la seva gestió
357-00432/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 24

Compareixença del director general de Recerca davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement per a informar sobre l’estat de l’Institut de Recerca en Energia de 
Catalunya
357-00433/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 24
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 530/XI del Parlament de Catalunya, sobre els objectius 9 
i 11 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00728/11 i 250-00730/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 17, 15.03.2017, DSPC-C 353

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 15 de març de 2017, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’objectiu 9 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides (tram. 250-00728/11) i de la Proposta de resolució sobre l’objectiu 
11 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides (tram. 250-00730/11), presentades 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) Tenir en compte l’Agenda 2030 de les Nacions Unides en l’elaboració de totes 

les seves polítiques.
b) Informar-lo de com té previst aplicar els objectius 9 i 11 de l’Agenda 2030 a fi 

de poder-fer el seguiment.
c) Col·laborar amb tots els agents necessaris per a aplicar els objectius 9 i 11 de 

l’Agenda 2030.

Palau del Parlament, 15 de març de 2017
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comis-

sió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 531/XI del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’un 
carril bus d’accés a Barcelona des de la carretera B-23 a Sant Feliu 
de Llobregat
250-00753/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 17, 15.03.2017, DSPC-C 353

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 15 de març de 2017, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la creació d’un carril bus d’alta efi-
ciència i de baix cost, des de la carretera B-23 fins a l’entrada de Barcelona (tram. 
250-00753/11), presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí i pel Grup Parla-
mentari Socialista.

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

Resolució
a) El Parlament de Catalunya manifesta la importància i la necessitat que el Go-

vern de l’Estat executi urgentment el projecte constructiu bàsic de definició d’un 
carril bus d’accés a Barcelona per la carretera B-23 des de l’enllaç amb l’autovia A-2 
a Sant Feliu de Llobregat fins a l’avinguda Diagonal –carril bus de la B-23 amb codi 
TPC07 del Pla director d’infraestructures de transport públic col·lectiu de la regió 
metropolitana de Barcelona–, aprovat per la Generalitat.

b) El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar al Govern de l’Estat 
–que no ha fet els passos necessaris per a executar les obres del carril bus de la car-
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retera B-23 amb codi TPC07 del Pla director d’infraestructures de transport públic 
col·lectiu de la regió metropolitana de Barcelona (PDI)– el traspàs a la Generalitat 
de la titularitat de la carretera B-23, juntament amb la partida econòmica correspo-
nent per a fer-ne el manteniment, i també la partida necessària per a l’execució de 
les obres definides en el projecte redactat per la Generalitat d’un carril bus d’entrada 
a Barcelona per la B-23 des de Sant Feliu de Llobregat, per tal que aquesta infraes-
tructura s’iniciï dins l’any 2017.

Palau del Parlament, 15 de març de 2017
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comis-

sió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 532/XI del Parlament de Catalunya, sobre la construcció 
d’una nova estació d’autobusos a Lleida
250-00782/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 17, 15.03.2017, DSPC-C 353

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 15 de març de 2017, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la construcció d’una nova estació d’au-
tobusos a Lleida (tram. 250-00782/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 50532).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar impulsant les iniciatives necessàries perquè les administracions fi-

xin el calendari per tal que l’Ajuntament de Lleida pugui cedir a la Generalitat els 
terrenys necessaris per a dur a terme les obres de la futura estació d’autobusos de 
Lleida, d’acord amb el projecte constructiu redactat per la Generalitat a aquest efecte.

b) Habilitar, un cop fixada en el calendari l’assumpció de la titularitat dels ter-
renys on l’Ajuntament de Lleida ha projectat la futura estació d’autobusos, el pres-
supost necessari per a dur a terme les obres d’arquitectura, d’acord amb el projecte 
constructiu redactat per la Generalitat a aquest efecte.

c) Notificar a l’Ajuntament de Lleida, la Paeria, aquesta resolució.

Palau del Parlament, 15 de març de 2017
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comis-

sió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 533/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció a les 
persones amb discapacitat
250-00788/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 17, 15.03.2017, DSPC-C 355

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 15 de març de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’ajuda a les persones amb 
discapacitat (tram. 250-00788/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 52184).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern, en consonància amb la informació 

que ha facilitat en diverses respostes a preguntes formulades per escrit, a: 
a) Crear places públiques de residències per a persones amb discapacitat física 

a les demarcacions de Girona i de les Terres de l’Ebre, en què l’oferta és inexistent, 
sempre que hi hagi una demanda suficient que no es pugui derivar a altres demar-
cacions.

b) Augmentar l’oferta de places públiques de residències per a persones amb dis-
capacitat a les províncies de Barcelona, Tarragona i Lleida, d’acord amb la progra-
mació territorial de serveis socials especialitzats per al període 2015-2018.

c) Impulsar habitatges tutelats o serveis alternatius als centres residencials assis-
tencials.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir l’apartat 4.e de la Moció 
48/XI del Parlament, sobre les mesures i polítiques a emprendre davant la situa-
ció d’emergència social, que estableix que la situació de les llistes d’espera no pot 
comportar en cap cas la denegació de serveis als ciutadans sol·licitants.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir la lletra f de la Moció 
28/XI del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques socials, i el punt 110.e de la 
Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general 
del Govern, i fer efectiu en el termini d’un mes el pagament de l’import revisat dels 
denominats «diners de butxaca» per a les persones amb discapacitat i dependència 
beneficiàries d’un servei no gratuït.

Palau del Parlament, 15 de març de 2017
La secretària de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou; la presidenta de la Co-

missió, Magda Casamitjana i Aguilà

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’adapta als 
articles 290 i 291 del Tractat de funcionament de la Unió Europea 
una sèrie d’actes jurídics que preveuen el recurs al procediment de 
reglamentació amb control
295-00139/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 
1/XI, de creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment 
del Dret de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha cone-
gut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre el 
reconeixement mutu de les resolucions d’embargament i comís
295-00140/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 
1/XI, de creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment 
del Dret de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha cone-
gut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’adapta a 
l’article 290 del Tractat de funcionament de la Unió Europea una 
sèrie d’actes jurídics en l’àmbit de la justícia que preveuen el recurs 
al procediment de reglamentació amb control
295-00141/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 
1/XI, de creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment 
del Dret de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha cone-
gut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre normes comunes 
per al mercat interior de l’electricitat
295-00142/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 
1/XI, de creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment 
del Dret de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha cone-
gut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a les 
estadístiques empresarials europees, que modifica el Reglament (CE) 
184/2005 i deroga deu actes jurídics en l’àmbit de les estadístiques 
empresarials
295-00143/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 
1/XI, de creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment 
del Dret de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha cone-
gut la proposta.
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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 comerç, serveis i fires
200-00022/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP CSP; GP Cs; GP JS (reg. 54216; 54225; 54279).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 23.03.2017; 12:00 h.

Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels 
llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya
200-00024/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 54226).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 23.03.2017; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les 
persones jurídiques
202-00044/11

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

Sol·licitud: GP Cs; GP CUP-CC; GP CSP; GP JS (reg. 54228; 54272; 54274; 54281).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 23.03.2017; 12:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els criteris d’admissió dels alumnes als 
centres d’ensenyament sufragats amb fons públics
250-00833/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54282).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.03.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la supressió del panga dels menús 
d’institucions públiques
250-00834/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54283).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’assetjament a dos alumnes de l’Escola 
Gaspar de Portolà, de Balaguer
250-00835/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54237; 54284).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’aprovació del programa operatiu de 
justificació dels ajuts per al sector de la fruita i l’hortalissa
250-00836/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54238; 54285).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola El Despujol, de les Masies de 
Voltregà
250-00837/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54286).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les sancions de trànsit als conductors 
de vehicles d’emergència
250-00838/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54239; 54287).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.03.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre uns fets ocorreguts a Mataró i Balaguer
250-00839/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54288).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les actuacions de control de la fauna i 
l’afectació en la seguretat viària
250-00840/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54289).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els treballs relacionats amb l’economia 
col·laborativa del Govern de la Generalitat
250-00841/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54290).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de les comunicacions 
viàries a Artés
250-00842/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 54240).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les recomanacions de la Sindicatura de 
Comptes al Compte general de la Generalitat corresponent al 2013
250-00843/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54291).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.03.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el compliment de les recomanacions 
de la Sindicatura de Comptes al Compte general de la Generalitat 
corresponent al 2013
250-00844/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54292).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’accés de les internes dels centres 
penitenciaris als productes de primera necessitat
250-00845/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54293).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la situació dels jutjats socials a les 
instal·lacions de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de 
Llobregat
250-00846/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54294).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la protecció de la zona des Codolar, de 
Tossa de Mar, i els àmbits de Pola i Giverola i de Salions, de Sant 
Feliu de Guíxols i sobre l’avarament a Tossa de Mar
250-00847/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 54241).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.03.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el CAP Muralles, de Tarragona
250-00848/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54295).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’actualització del Portal de 
Conciliacions
250-00849/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54296).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la instal·lació de canviadors de bolquers 
en edificis públics i privats i la conscienciació en la igualtat i la 
coresponsabilitat
250-00850/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54297).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la carretera C-1413 al pas per Caldes de 
Montbui
250-00851/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54242; 54298).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la carretera C-1415b al pas per Santa 
Eulàlia de Ronçana
250-00852/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54243; 54299).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.03.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre les aglomeracions a la línia S2 dels 
Ferrocarrils de la Generalitat
250-00853/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54244; 54300).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una campanya de 
sensibilització de la discriminació laboral per l’embaràs
250-00854/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54301).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les reunions de la Conferència de 
Presidents Autonòmics
250-00855/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54302).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la seguretat a Sant Cugat del Vallès
250-00856/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54245; 54303).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els assentaments i les colònies als 
territoris ocupats de Palestina
250-00857/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54246; 54304).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.03.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la participació de la Generalitat en 
organismes internacionals
250-00858/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54305).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la transparència i el retiment de 
comptes dels acords de col·laboració del Govern
250-00859/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54306).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la presentació d’un projecte de llei de 
governs locals
250-00860/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54307).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria a la 
tramitació de nous projectes d’energia eòlica fins a l’aprovació d’un 
nou pla de l’energia
250-00861/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54247; 54308).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la connexió de ferrocarril entre l’estació 
de Lleida-Pirineus i l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-00862/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54309).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.03.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la reobertura de la unitat de curta 
estada de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
250-00863/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54310).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció als pacients 
semicrítics i crítics de Girona
250-00864/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 54311).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la protecció de la gent gran davant dels 
incendis a la llar
250-00865/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 54248; 54312).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.03.2017; 12:00 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença de Javier Creus, director d’Ideas For 
Change, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi 
sobre l’economia col·laborativa
356-00511/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 19, tinguda el 16.03.2017, DSPC-C 361.

Sol·licitud de compareixença de José Luis Zimmermann, director 
d’Adigitat i Shariny Espanya, davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement perquè informi sobre l’economia col·laborativa
356-00512/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 19, tinguda el 16.03.2017, DSPC-C 361.

Sol·licitud de compareixença d’Amaya Apesteguia, representant 
de l’Organització de Consumidors i Usuaris, davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre l’economia 
col·laborativa
356-00513/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 19, tinguda el 16.03.2017, DSPC-C 361.

Sol·licitud de compareixença de Lucia Hernández, representant de 
OuiShare, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè 
informi sobre l’economia col·laborativa
356-00514/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 19, tinguda el 16.03.2017, DSPC-C 361.
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Sol·licitud de compareixença de Jorge Barrero, director de Cotec, 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre 
l’economia col·laborativa
356-00515/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 19, tinguda el 16.03.2017, DSPC-C 361.

Sol·licitud de compareixença d’Alejandro Touriño, director del 
despatx Ecija, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè 
informi sobre l’economia col·laborativa
356-00516/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 19, tinguda el 16.03.2017, DSPC-C 361.

Sol·licitud de compareixença de Borja Adsuara, jurista, davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre l’economia 
col·laborativa
356-00517/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 19, tinguda el 16.03.2017, DSPC-C 361.

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Vilella Cuadrada, 
regidora de Benestar Social a l’Ajuntament de Reus, davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre els 
incidents ocorreguts a Reus per un tall de subministrament elèctric
356-00520/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 19, tinguda el 16.03.2017, DSPC-C 361.

Sol·licitud de compareixença de Joan Salvadó Rovira, catedràtic 
de la Universitat Rovira i Virgili, davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement perquè informi sobre una de les línies d’investigació de 
l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya
356-00547/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 19, tinguda el 16.03.2017, DSPC-C 361.
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Sol·licitud de compareixença del director financer de l’Institut de 
Recerca en Energia de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement perquè informi sobre l’estat de l’ens i la seva gestió
356-00548/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 19, tinguda el 16.03.2017, DSPC-C 361.

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

Compareixença en ponència de Blanca Vilà, catedràtica de dret 
internacional privat de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
353-00333/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 2 de la Ponència: Projecte de llei de la comunitat catalana a 
l’exterior, tinguda el 16.03.2017, DSPC-C .

Compareixença en ponència d’una representació de la Plataforma 
per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
353-00359/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei d’universalització 
de l’assistència sanitària», el 16.03.2017.

Compareixença en ponència d’una representació de SOS Racisme amb 
relació al Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
353-00360/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei d’universalització 
de l’assistència sanitària», el 16.03.2017.

Compareixença en ponència d’una representació de la Societat 
Catalana de Trasplantaments amb relació al Projecte de llei 
d’universalització de l’assistència sanitària
353-00364/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei d’universalització 
de l’assistència sanitària», el 16.03.2017.
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Compareixença en ponència d’una representació de la Creu Roja 
a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’universalització de 
l’assistència sanitària
353-00365/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei d’universalització 
de l’assistència sanitària», el 16.03.2017.

Compareixença en ponència d’una representació d’Amnistia 
Internacional de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’universalització de l’assistència sanitària
353-00366/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei d’universalització 
de l’assistència sanitària», el 16.03.2017.

Compareixença en ponència d’una representació del Fòrum Català 
d’Atenció Primària amb relació al Projecte de llei d’universalització 
de l’assistència sanitària
353-00367/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei d’universalització 
de l’assistència sanitària», el 16.03.2017.

Compareixença en ponència de Josep Maria Martínez Rodríguez, 
president de l’Associació de Trasplantats Hepàtics de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
353-00418/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei d’universalització 
de l’assistència sanitària», el 16.03.2017.

Compareixença en ponència d’una representació de la Societat 
Catalana de Trasplantaments amb relació al Projecte de llei 
d’universalització de l’assistència sanitària
353-00421/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei d’universalització 
de l’assistència sanitària», el 16.03.2017.
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Compareixença de Javier Creus, director d’Ideas For Change, 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre 
l’economia col·laborativa
357-00424/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 19, tinguda el 
16.03.2017, DSPC-C 361.

Compareixença de José Luis Zimmermann, director d’Adigitat i 
Shariny Espanya, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a 
informar sobre l’economia col·laborativa
357-00425/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 19, tinguda el 
16.03.2017, DSPC-C 361.

Compareixença d’Amaya Apesteguia, representant de l’Organització 
de Consumidors i Usuaris, davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement per a informar sobre l’economia col·laborativa
357-00426/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 19, tinguda el 
16.03.2017, DSPC-C 361.

Compareixença de Lucía Hernández, representant de OuiShare, 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre 
l’economia col·laborativa
357-00427/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 19, tinguda el 
16.03.2017, DSPC-C 361.

Compareixença de Jorge Barrero, director de Cotec, davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre l’economia 
col·laborativa
357-00428/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 19, tinguda el 
16.03.2017, DSPC-C 361.
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Compareixença d’Alejandro Touriño, director del despatx Ecija, 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre 
l’economia col·laborativa
357-00429/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 19, tinguda el 
16.03.2017, DSPC-C 361.

Compareixença de Borja Adsuara, jurista, davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement per a informar sobre l’economia 
col·laborativa
357-00430/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 19, tinguda el 
16.03.2017, DSPC-C 361.

Compareixença de Montserrat Vilella Cuadrada, regidora de Benestar 
Social a l’Ajuntament de Reus, davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement per a informar sobre els incidents ocorreguts a Reus 
per un tall de subministrament elèctric
357-00431/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 19, tinguda el 
16.03.2017, DSPC-C 361.

Compareixença del director general de l’Institut de Recerca en 
Energia de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
per a informar sobre l’estat de l’ens i la seva gestió
357-00432/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 19, tinguda el 
16.03.2017, DSPC-C 361.

Compareixença del director general de Recerca davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement per a informar sobre l’estat de l’Institut de 
Recerca en Energia de Catalunya
357-00433/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 19, tinguda el 
16.03.2017, DSPC-C 361.
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