
TAUL A DE CONT INGUT

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 sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart 
del Codi civil de Catalunya
200-00024/11
Propostes d’audiència d’organitzacions i grups socials presentades pels grups parlamentaris 5
Acord de la Comissió sobre les audiències proposades 6

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
202-00029/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 7

Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la 
corrupció
202-00049/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 7

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00050/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 7

Proposició de llei de reforma de la Llei del Consell de Garanties Estatutàries
202-00051/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 8

Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les 
funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen 
al Consell Comarcal del Barcelonès
202-00052/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 8

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el CAP Les Corts, de Barcelona
250-00871/11
Esmenes presentades 8

Proposta de resolució sobre les urgències nocturnes a Tarragona
250-00873/11
Esmenes presentades 9

Proposta de resolució sobre els professionals sanitaris de la presó Model
250-00879/11
Esmenes presentades 9

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi epidemiològic dels efectes de 
les emissions radiotòxiques derivades del funcionament de les centrals nuclears
250-00887/11
Esmenes presentades 9
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Proposta de resolució sobre la reobertura dels serveis d’atenció nocturna al CAP 
de Vallirana
250-00892/11
Esmenes presentades 11

Proposta de resolució sobre la necessitat de col·locar desfibril·ladors als jutjats
250-00895/11
Esmenes presentades 11

Proposta de resolució sobre l’informe «The EU Regional Competitiveness Index 2016»
250-00897/11
Esmenes presentades 12

Proposta de resolució sobre la presidència del Centre de Normalització Lingüística 
de Lleida
250-00900/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte dels drets dels detinguts
250-00901/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre les agressions al personal dels centres residencials 
d’acció educativa dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència i les condicions de treball d’aquests professionals
250-00902/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre un servei de menjador sense gluten amb garanties de 
seguretat a les escoles
250-00903/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’acolliment d’infants refugiats
250-00904/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el reforçament de les competències lingüístiques en 
llengua anglesa
250-00905/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la dotació d’agents dels Mossos d’Esquadra destinats 
a prevenir els maltractaments, els abusos i les agressions a menors
250-00906/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el foment de la matriculació de noies a la formació 
professional
250-00907/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la situació política i humanitària de la República De-
mocràtica del Congo
250-00908/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la concertació de places a la Residència Diocesana 
d’Ancians Sant Miquel Arcàngel, de Tortosa
250-00910/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el Corredor Mediterrani
250-00911/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la variant de Banyoles i el tram Serinyà-Besalú de la 
carretera C-66
250-00912/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la reforma del Parc de Bombers de la Seu d’Urgell
250-00913/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16
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Proposta de resolució sobre l’Escola Ítaca, de Barcelona
250-00914/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la represa i la finalització de les obres de connexió de 
l’autovia A-2 i de l’autopista AP-7
250-00915/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la promoció del turisme familiar
250-00916/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre el garantiment dels drets de les dones i les nenes víc-
times del tràfic d’éssers humans
250-00917/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la defensa dels consumidors davant els incompliments 
del servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i de Transports Metropoli-
tans de Barcelona
250-00918/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el foment de la matriculació de noies en diversos itine-
raris de la formació professional
250-00919/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la regulació del procés d’admissió dels alumnes en els 
centres educatius
250-00920/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el Pla director urbanístic Gran Via - Llobregat, de l’Hos-
pitalet de Llobregat
250-00921/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’adjudicació del servei de transport sanitari a l’Hos-
pitalet de Llobregat
250-00922/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
250-00923/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre l’elaboració de la Proposició de llei de la gent gran a 
Catalunya
250-00924/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la violència i la vulneració de drets en l’àmbit universitari
250-00925/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre l’accés a la universitat dels estudiants que pertanyen 
a col·lectius amb risc d’exclusió social
250-00926/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució de condemna dels assassinats de trenta-set nenes de l’Hogar 
Seguro Virgen de la Asunción, de Guatemala
250-00927/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució de suport al Pacte per la dependència
250-00928/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la prevenció de la violència de gènere entre menors 
d’edat
250-00929/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19
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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
Nomenament d’un relator 19

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’Empresa i Coneixement amb el 
conseller d’Empresa i Coneixement sobre les línies bàsiques del Pla Estratègic de 
Turisme de Catalunya i sobre la governança del procés
354-00156/11
Sol·licitud i tramitació 20

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè d’Empresa de l’Institut 
de Recerca en Energia de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
perquè expliqui la situació laboral de l’Institut
356-00608/11
Sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença de José García Montalvo, catedràtic d’economia de la 
Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè ex-
pliqui l’estudi «Política de preus públics i eficàcia del sistema de beques a Catalunya»
356-00610/11
Sol·licitud 20

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern 
i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies al conse-
ller de Justícia
330-00059/11
Presentació: president de la Generalitat 21

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Declaració de la situació administrativa de serveis especials d’una funcionària del 
Parlament 
Acord 21
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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 sobre les voluntats digitals i de modificació dels 
llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya
200-00024/11

PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS I GRUPS SOCIALS 

PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 31.03.2017

Grup Parlamentari de Catalunya sí que es Pot
Proposta d’audiència en comissió de Joan Carles Ollé i Favaró, degà del Col·legi 

de Notaris de Catalunya (tram. 352-01417/11)
Proposta d’audiència en comissió d’Alberto Ruda González, degà de la Facultat 

de Dret de la Universitat de Girona (tram. 352-01418/11)
Proposta d’audiència en comissió de Jordi Ribot Igualada, catedràtic de dret civil 

de l’Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la Universitat de Girona (tram. 
352-01419/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Dones 
Juristes (tram. 352-01420/11)

Grup Parlamentari de Ciutadans
Proposta d’audiència en comissió de Daniel Vázquez Albert, professor titular de 

dret mercantil de la Universitat de Barcelona (tram. 352-01421/11)
Proposta d’audiència en comissió Nicolás Nogueroles Peiró, registrador de la 

propietat i professor de dret civil (tram. 352-01422/11)
Proposta d’audiència en comissió de Salvador Durany Pich, professor de dret ci-

vil (tram. 352-01423/11)
Proposta d’audiència en comissió de Salvador Durany Pich, professor de dret ci-

vil (tram. 352-01424/11)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de StubHub (tram. 352-

01425/11)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’eBay (tram. 352-01426/11)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació d’Usuaris 

de Bancs, Caixes i Assegurances (tram. 352-01427/11)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió de Consumi-

dors i Usuaris de Catalunya (tram. 352-01428/11)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Consu-

midors i Usuaris en Acció de Catalunya - Facua (tram. 352-01429/11)
Proposta d’audiència en comissió de Víctor Domingo, en representació de l’As-

sociació d’Internautes (tram. 352-01430/11)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Professio-

nal Espanyola de Privacitat (tram. 352-01431/11)
Proposta d’audiència en comissió d’Eduard Blasi, advocat (tram. 352-01432/11)
Proposta d’audiència en comissió de José Luis Piñar Mañas, titular de la Càtedra 

Google de Privacitat, Societat i Innovació (tram. 352-01433/11)
Proposta d’audiència en comissió de Pablo Fernández Burgueño, advocat (tram. 

352-01434/11)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Airbnb (tram. 352-

01435/11)



BOPC 386
18 d’abril de 2017

3.01.01. Projectes de llei 6

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Proposta d’audiència en comissió de Genís Roca Verard, soci-president de Roca 

Salvatella i expert en presència en entorns digitals (tram. 352-01441/11)
Proposta d’audiència en comissió d’Agustí Cerrillo Martínez, catedràtic de dret 

administratiu i expert en entorns digitals (tram. 352-01442/11)
Proposta d’audiència en comissió de Joan Carles Ollé Favaró, degà del Col·legi 

de Notaris de Catalunya (tram. 352-01443/11)

Grup Parlamentari Socialista
Proposta d’audiència en ponència de Joan Carles Ollé Favaró, degà del Col·legi 

de Notaris de Catalunya (tram. 352-01452/11)

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES AUDIÈNCIES PROPOSADES

Comissió de Justícia, 05.04.2017, DSPC-C 376

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts acordades en 
Comissió
Compareixença en comissió de Joan Carles Ollé i Favaró, degà del Col·legi de 

Notaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i 
de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (tram. 353-
00487/11)

Compareixença en comissió d’Alberto Ruda González, degà de la Facultat de 
Dret de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats 
digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (tram. 
353-00488/11)

Compareixença en comissió de Jordi Ribot Igualada, catedràtic de dret civil de 
l’Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la Universitat de Girona, amb rela-
ció al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon 
i quart del Codi civil de Catalunya (tram. 353-00489/11)

Compareixença en comissió d’Eduard Blasi, advocat, amb relació al Projecte de 
llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi 
civil de Catalunya (tram. 353-00490/11)

Compareixença en comissió de Genís Roca Verard, soci-president de Roca Sal-
vatella i expert en presència en entorns digitals, amb relació al Projecte de llei sobre 
les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Ca-
talunya (tram. 353-00491/11)

Compareixença en comissió d’Agustí Cerrillo Martínez, catedràtic de dret admi-
nistratiu i expert en entorns digitals, amb relació al Projecte de llei sobre les volun-
tats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya 
(tram. 353-00492/11)

Propostes d’audiència d’organitzacions i grups socials rebutjades
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Dones 

Juristes (tram. 352-01420/11)
Proposta d’audiència en comissió de Daniel Vázquez Albert, professor titular de 

dret mercantil de la Universitat de Barcelona (tram. 352-01421/11)
Proposta d’audiència en comissió Nicolás Nogueroles Peiró, registrador de la 

propietat i professor de dret civil (tram. 352-01422/11)
Proposta d’audiència en comissió de Salvador Durany Pich, professor de dret ci-

vil (tram. 352-01423/11)
Proposta d’audiència en comissió de Salvador Durany Pich, professor de dret ci-

vil (tram. 352-01424/11)
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de StubHub (tram. 352-
01425/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’eBay (tram. 352-01426/11)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació d’Usuaris 

de Bancs, Caixes i Assegurances (tram. 352-01427/11)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió de Consumi-

dors i Usuaris de Catalunya (tram. 352-01428/11)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Consu-

midors i Usuaris en Acció de Catalunya - Facua (tram. 352-01429/11)
Proposta d’audiència en comissió de Víctor Domingo, en representació de l’As-

sociació d’Internautes (tram. 352-01430/11)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Professio-

nal Espanyola de Privacitat (tram. 352-01431/11)
Proposta d’audiència en comissió de José Luis Piñar Mañas, titular de la Càtedra 

Google de Privacitat, Societat i Innovació (tram. 352-01433/11)
Proposta d’audiència en comissió de Pablo Fernández Burgueño, advocat (tram. 

352-01434/11)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Airbnb (tram. 352-

01435/11)

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
202-00029/11

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

Sol·licitud: GP Cs; GP PPC (reg. 56669; 56779).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 19.04.2017; 12:00 h.

Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de 
lluita contra la corrupció
202-00049/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC (reg. 55493; 55847).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 18.04.2017 al 24.04.2017).
Finiment del termini: 25.04.2017; 12:00 h.

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00050/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 55494; 55848; 56752).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 18.04.2017 al 24.04.2017).
Finiment del termini: 25.04.2017; 12:00 h.
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Proposició de llei de reforma de la Llei del Consell de Garanties 
Estatutàries
202-00051/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC; GP Cs; GP CUP-CC (reg. 55495; 55850; 56112; 56753).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 18.04.2017 al 24.04.2017).
Finiment del termini: 25.04.2017; 12:00 h.

Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de 
traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions 
que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
202-00052/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC; GP Cs; GP CUP-CC (reg. 55496; 55849; 56113; 56754).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 18.04.2017 al 24.04.2017).
Finiment del termini: 25.04.2017; 12:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el CAP Les Corts, de Barcelona
250-00871/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56416 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 12.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56416)

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

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a reconvertir el Cen-
tre d’Atenció Primària de Numància (CAP) perquè doni el servei de Centre d’Urgèn-
cies d’Atenció Primària (CUAP), amb assistència sanitària les 24 hores del dia, tots 
els dies de l’any, inclòs servei d’analítiques, radiologia, boxes d’observació i pedia-
tra, si les directrius del Pla Nacional d’Urgències així ho estableixen.
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Proposta de resolució sobre les urgències nocturnes a Tarragona
250-00873/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56413 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 12.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56413)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a recuperar el servei d’atenció d’ur-
gències nocturnes al CAP Muralles de la ciutat de Tarragona, si el resultat de la re-
visió dels processos de reordenació de l’atenció continuada i el procés participatiu 
que s’ha realitzat així ho determina.

Proposta de resolució sobre els professionals sanitaris de la presó 
Model
250-00879/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56417 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 12.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56417)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició al punt 2

2. Garantir que el tancament del centre penitenciari d’homes de Barcelona (presó 
Model) no significarà cap pèrdua retributiva pels actuals treballadors i treballadores 
sanitaris dependents de l’Institut Català de la Salut que optin per seguir treballant 
en centres penitenciaris.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi epidemiològic 
dels efectes de les emissions radiotòxiques derivades del 
funcionament de les centrals nuclears
250-00887/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54661; 56419 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 12.04.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 54661)

Esmena 1
GP Socialista (1)
De modificació del punt 7

7. Instar al Govern de la Generalitat a prendre totes les mesures necessàries, i si 
s’escau sol·licitar al Consell de Seguretat Nuclear una ordre de clausura de les cen-
trals nuclears, per corregir els possibles efectes nocius en la salut de les persones de 
les emissions radiotòxiques que es derivin de l’estudi epidemiològic.
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56419)

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

1. Instar al Departament de Salut a, en el termini màxim de 6 mesos, proposar a 
una entitat independent i/o científics experts la redacció de les bases d’un estudi epi-
demiològic dels efectes de les emissions radiotòxiques derivades del funcionament 
de les centrals nuclears instal·lades a Catalunya. Aquestes bases han d’incloure com 
a mínim la avaluació de la factibilitat de l’estudi, el cost aproximat d’aquest, la seva 
metodologia, les diverses administracions i altres agents implicats, així com l’àmbit 
territorial idoni per tal que els resultats del mateix tinguin la potència estadística 
necessària per establir una relació entre la incidència del càncer i la exposició a les 
radiacions, en cas que aquesta relació existeixi.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
D’addició del punt 2

2. Instar al Departament de Salut a que en l’encàrrec de l’esmentat estudi epide-
miològic s’especifiqui que els resultats s’han de presentar de forma desagregada se-
gons la zonificació establerta al Plan de Emergencia Nuclear Exterior a las Centrales 
Nucleares de Ascó y Vandellòs, Tarragona (PENTA), sent la Zona I aquella com-
presa en el cercle amb radi fins a 10km de les centrals nuclears, i la Zona II aquella 
compresa en el cercle amb radi entre 10km i 30km de les centrals nuclears, i sempre 
d’acord amb les conclusions de l’estudi previ al qual es fa referència a l’apartat pri-
mer d’aquesta resolució.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
D’addició del punt 3

3. Instar al Departament de Salut a que en l’encàrrec de l’esmentat estudi epide-
miològic s’especifiqui que els resultats s’han de presentar com a mínim amb indica-
ció de la incidència i la incidència acumulada de càncers, i no només la taxa de mor-
talitat per càncers, i per al període que va des de la posada en marxa de les centrals 
nuclears fins a l’actualitat, i sempre d’acord amb les conclusions de l’estudi previ al 
qual es fa referència a l’apartat primer d’aquesta resolució.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
D’addició del punt 4

4. Instar al Departament de Salut a que garanteixi que l’estudi epidemiològic es 
presentarà com a molt un any després de l’encàrrec, i sempre d’acord amb les con-
clusions de l’estudi previ al qual es fa referència a l’apartat primer d’aquesta reso-
lució.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí (5)
D’addició del punt 5

5. Instar al Departament de Salut a que a partir del 2018 aquests estudis epide-
miològics es realitzin en continu, i establir els mecanismes perquè el finançament 
recaigui sobre el productor d’emissions radiotòxiques, i sempre d’acord amb les con-
clusions de l’estudi previ al qual es fa referència a l’apartat primer d’aquesta reso-
lució.
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Proposta de resolució sobre la reobertura dels serveis d’atenció 
nocturna al CAP de Vallirana
250-00892/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56415 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 12.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56415)

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

1. Recuperar els horaris d’atenció continuada i el servei d’urgències de 24 hores 
al CAP de Vallirana, si les directrius del Pla nacional d’Urgències així ho esta-
bleixen.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Mantenir el servei d’urgències 24 hores.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 3

3. Elaborar, d’acord amb els criteris i les directrius del Pla Nacional d’Urgències 
i del Pla Estratègic del Baix Llobregat, un pla per a la recuperació dels serveis de 
24 hores en els CAP de la comarca del Baix Llobregat que els van perdre amb motiu 
de les retallades sanitàries.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
D’addició del punt 4

4. Posar en funcionament les unitats tancades en els centres hospitalaris de la co-
marca del Baix Llobregat, en funció de les necessitats assistencials de cada moment.

Proposta de resolució sobre la necessitat de col·locar desfibril·ladors 
als jutjats
250-00895/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56418 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 12.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56418)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de tota la proposta

1. Seguir proveint els edificis judicials de Catalunya de desfibril·ladors, malgrat 
que el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i cen-
tres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes me-
sures estableix que: «Queden exclosos del control administratiu de la Generalitat 
els centres, establiments o instal·lacions dependents del Ministeri de Defensa d’Ins-
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titucions penitenciàries, de les forces i cossos de seguretat i les duanes, així com els 
òrgans judicials».

2. Fer la formació específica i continuada per a l’ús dels desfibril·ladors d’acord 
amb el que estableix el Decret 151/2012, de 20 de novembre, pel qual s’estableixen 
els requisits per a la instal·lació i l’ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sa-
nitari i per a l’autorització d’entitats formadores en aquest ús.

Proposta de resolució sobre l’informe «The EU Regional 
Competitiveness Index 2016»
250-00897/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 56271; 56421 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 07.04.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 56271)

Esmena 1
GP Socialista (1)
D’addició en el punt 1

1. Elaborar i presentar, en els propers tres mesos, en seu parlamentària, i concre-
tament en la Comissió d’Empresa i Coneixement, un anàlisi de l’estudi, un pla d’ac-
ció, amb mesures concretes i tangibles, per a revertir aquesta tendència.

Esmena 2
GP Socialista (2)
D’addició en el punt 2

2. Exercir les seves funcions d’interlocució i reunir-se amb representants de les 
Universitats catalanes i dels centres de recerca, tant de la patronal catalana com dels 
sindicats catalans per analitzar i valorar les dades que apareixen en aquest informe.

Esmena 3
GP Socialista (3)
De modificació en el punt 3

3. Adoptar mesures per millorar l’eficiència de l’economia catalana, un àmbit 
clau en el desenvolupament d’un mercat laboral de més qualitat, i que tingui en 
compte els factors següents: l’educació superior; la formació i l’aprenentatge perma-
nent; i la eficiència i qualitat del mercat laboral i la mida del mercat.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 56421)

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

1. Accelerar l’elaboració del Pacte nacional per a la Indústria amb els agents 
econòmics, socials i institucionals i presentar-lo en seu parlamentària amb mesures 
concretes i tangibles, per a impulsar la competitivitat de l’economia catalana.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Fer seguiment, a través del Consell Català de l’Empresa i la seva Executiva 
Permanent, dels diferents informes que analitzen el posicionament competitiu de 
l’economia catalana.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació

3. Seguir impulsant mesures per a millorar l’eficiència de l’economia catalana, un 
àmbit clau en el desenvolupament d’un mercat laboral més eficaç, i que té en compte 
els següents factors: l’educació superior, la formació i l’aprenentatge permanent, i 
l’eficiència del mercat laboral i la mida del mercat.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
D’addició d’un nou punt 5

5. Fer front comú davant del Govern de l’Estat per tal d’impulsar definitivament 
el projecte del Corredor Mediterrani, atès que està definit el seu impacte sobre la 
competitivitat d’aquests territoris i que es tracta d’un projecte que porta un endar-
reriment de 10 anys.

Proposta de resolució sobre la presidència del Centre de 
Normalització Lingüística de Lleida
250-00900/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 56576; 56620).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.04.2017 al 20.04.2017).
Finiment del termini: 21.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte dels drets 
dels detinguts
250-00901/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 56577).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.04.2017 al 20.04.2017).
Finiment del termini: 21.04.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre les agressions al personal dels centres 
residencials d’acció educativa dependents de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i les condicions de treball 
d’aquests professionals
250-00902/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 56578; 56621).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.04.2017 al 20.04.2017).
Finiment del termini: 21.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre un servei de menjador sense gluten amb 
garanties de seguretat a les escoles
250-00903/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 56579; 56622).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.04.2017 al 20.04.2017).
Finiment del termini: 21.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’acolliment d’infants refugiats
250-00904/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 56580; 56623).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.04.2017 al 20.04.2017).
Finiment del termini: 21.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el reforçament de les competències 
lingüístiques en llengua anglesa
250-00905/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 56581; 56624).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.04.2017 al 20.04.2017).
Finiment del termini: 21.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la dotació d’agents dels Mossos 
d’Esquadra destinats a prevenir els maltractaments, els abusos i les 
agressions a menors
250-00906/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 56582).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.04.2017 al 20.04.2017).
Finiment del termini: 21.04.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el foment de la matriculació de noies a 
la formació professional
250-00907/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 56583).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.04.2017 al 20.04.2017).
Finiment del termini: 21.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la situació política i humanitària de la 
República Democràtica del Congo
250-00908/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 56625).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.04.2017 al 20.04.2017).
Finiment del termini: 21.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la concertació de places a la Residència 
Diocesana d’Ancians Sant Miquel Arcàngel, de Tortosa
250-00910/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 56584; 56626).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.04.2017 al 20.04.2017).
Finiment del termini: 21.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el Corredor Mediterrani
250-00911/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 56585).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.04.2017 al 20.04.2017).
Finiment del termini: 21.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la variant de Banyoles i el tram Serinyà-
Besalú de la carretera C-66
250-00912/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 56586; 56630).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.04.2017 al 20.04.2017).
Finiment del termini: 21.04.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la reforma del Parc de Bombers de la 
Seu d’Urgell
250-00913/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 56587; 56631).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.04.2017 al 20.04.2017).
Finiment del termini: 21.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Ítaca, de Barcelona
250-00914/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 56588).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.04.2017 al 20.04.2017).
Finiment del termini: 21.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la represa i la finalització de les obres 
de connexió de l’autovia A-2 i de l’autopista AP-7
250-00915/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 56589; 56632).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.04.2017 al 20.04.2017).
Finiment del termini: 21.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la promoció del turisme familiar
250-00916/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 56590).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.04.2017 al 20.04.2017).
Finiment del termini: 21.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment dels drets de les dones i 
les nenes víctimes del tràfic d’éssers humans
250-00917/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 56591).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.04.2017 al 20.04.2017).
Finiment del termini: 21.04.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la defensa dels consumidors davant 
els incompliments del servei de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya i de Transports Metropolitans de Barcelona
250-00918/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 56592).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.04.2017 al 20.04.2017).
Finiment del termini: 21.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el foment de la matriculació de noies en 
diversos itineraris de la formació professional
250-00919/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 56593).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.04.2017 al 20.04.2017).
Finiment del termini: 21.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la regulació del procés d’admissió dels 
alumnes en els centres educatius
250-00920/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 56594; 56633).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.04.2017 al 20.04.2017).
Finiment del termini: 21.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el Pla director urbanístic Gran Via - 
Llobregat, de l’Hospitalet de Llobregat
250-00921/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 56595).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.04.2017 al 20.04.2017).
Finiment del termini: 21.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’adjudicació del servei de transport 
sanitari a l’Hospitalet de Llobregat
250-00922/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 56596).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.04.2017 al 20.04.2017).
Finiment del termini: 21.04.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès
250-00923/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 56597).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.04.2017 al 20.04.2017).
Finiment del termini: 21.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració de la Proposició de llei de la 
gent gran a Catalunya
250-00924/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 56598; 56634).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.04.2017 al 20.04.2017).
Finiment del termini: 21.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la violència i la vulneració de drets en 
l’àmbit universitari
250-00925/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 56599).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.04.2017 al 20.04.2017).
Finiment del termini: 21.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’accés a la universitat dels estudiants 
que pertanyen a col·lectius amb risc d’exclusió social
250-00926/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 56635).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.04.2017 al 20.04.2017).
Finiment del termini: 21.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució de condemna dels assassinats de trenta-set 
nenes de l’Hogar Seguro Virgen de la Asunción, de Guatemala
250-00927/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 56600; 56636).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.04.2017 al 20.04.2017).
Finiment del termini: 21.04.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució de suport al Pacte per la dependència
250-00928/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 56601).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.04.2017 al 20.04.2017).
Finiment del termini: 21.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la prevenció de la violència de gènere 
entre menors d’edat
250-00929/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 56602).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.04.2017 al 20.04.2017).
Finiment del termini: 21.04.2017; 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

NOMENAMENT D’UN RELATOR

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Projecte de decret pel qual 
s’aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública (tram. 259-00001/11) s’ha reunit el dia 9 de març de 2017 i, d’acord amb el 
que disposa l’article 118.4 del Reglament del Parlament, ha nomenat relator el dipu-
tat Lluís M. Corominas i Díaz.

Palau del Parlament, 9 de març de 2017
Lluís M. Corominas i Díaz, Marina Bravo Sobrino, Ferran Pedret i Santos, Al-

bano Dante Fachin Pozzi, Juan Milián Querol, Anna Gabriel i Sabaté
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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’Empresa i 
Coneixement amb el conseller d’Empresa i Coneixement sobre les 
línies bàsiques del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya i sobre la 
governança del procés
354-00156/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat 
del GP SOC (reg. 55604).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Empresa i Coneixement, 07.04.2017.

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè 
d’Empresa de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya davant 
la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè expliqui la situació 
laboral de l’Institut
356-00608/11

SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, del GP SOC, Marc Vidal i Pou, del GP CSP, Al-
bert Botran i Pahissa, del GP CUP-CC (reg. 55854).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 07.04.2017.

Sol·licitud de compareixença de José García Montalvo, catedràtic 
d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement perquè expliqui l’estudi «Política de preus 
públics i eficàcia del sistema de beques a Catalunya»
356-00610/11

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Munell i Garcia, del GP JS (reg. 56054).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 07.04.2017.
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de la consellera de Treball, Afers Socials i 
Famílies al conseller de Justícia
330-00059/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 56804 / Coneixement: 12.04.2017

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, del 12 
al 17 d’abril de 2017, ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx del seu Departa-
ment el conseller de Justícia.

Cordialment,

Barcelona, 29 de març de 2017
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 31/2017, de 29 de març, d’encàrrec del despatx de la conse-
llera de Treball, Afers Socials i Famílies al conseller de Justícia, del 12 al 17 d’abril, 
ambdós inclosos, és publicat al DOGC 7349, del 12 d’abril de 2017.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Declaració de la situació administrativa de serveis especials d’una 
funcionària del Parlament 

ACORD

Mesa del Parlament, 11.04.2017

Secretaria General
El 28 d’octubre de 2008, per acord de la Mesa del Parlament, la funcionària de 

carrera del Parlament de Catalunya Francesca Guardiola i Sala, tècnica de protocol, 
fou nomenada en funcions per a ocupar el lloc de treball de cap de l’Àrea d’Atenció 
Parlamentària, grup A1, nivell 15.

Per mitjà de l’acord de govern GOV/37/2017, del 4 d’abril, Francesca Guardiola 
i Sala ha estat nomenada delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Di-
namarca.

El 6 d’abril de 2017, Francesca Guardiola i Sala ha sol·licitat ésser declarada en la 
situació administrativa de serveis especials, de conformitat amb l’article 69.1.b dels 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya.

D’acord amb l’apartat 2 de l’article esmentat, es computa als funcionaris de car-
rera en situació de serveis especials el temps que romanen en aquesta situació als 
efectes d’ascensos, triennis i drets passius, i tenen dret a la reserva de plaça, sens 
perjudici del dret a percebre els triennis que tinguin reconeguts com a funcionaris. 
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Amb independència que en tots els casos rebin les retribucions del lloc o el càrrec 
efectiu que ocupen i no les que els corresponen com a funcionaris.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 
Declarar Francesca Guardiola i Sala en la situació administrativa de serveis es-

pecials, amb efectes del 6 d’abril de 2017.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un re-

curs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que disposen 
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la noti-
ficació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2017
El secretari general, Xavier Muro i Bas
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