
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 574/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’objectiu 1 de l’Agenda 2030 
de les Nacions Unides
250-00720/11
Adopció 7

Resolució 575/XI del Parlament de Catalunya, sobre la protecció de la gent gran 
davant dels incendis a la llar
250-00865/11
Adopció 7

Resolució 576/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’activitat del Comitè Interde-
partamental de Seguiment i Coordinació dels Protocols Existents en Matèria d’Abús 
Sexual a Menors o qualsevol altra Forma de Maltractament
250-00889/11
Adopció 8

Resolució 580/XI del Parlament de Catalunya, de suport al Cos d’Agents Rurals
250-00801/11
Adopció 8

Resolució 581/XI del Parlament de Catalunya, sobre la seguretat ciutadana a Mon-
tornès del Vallès
250-00805/11
Adopció 9

Resolució 582/XI del Parlament de Catalunya, sobre la seguretat a Sant Cugat del 
Vallès
250-00856/11
Adopció 9

Resolució 583/XI del Parlament de Catalunya, sobre els detinguts
250-00869/11
Adopció 10

Resolució 584/XI del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques de foment de la 
cultura de la pau i els drets humans
250-00872/11
Adopció 10

Resolució 592/XI del Parlament de Catalunya, sobre la situació del moviment LGBTI 
i les persones amb VIH/sida a Hondures
250-00636/11
Adopció 11

Resolució 593/XI del Parlament de Catalunya, sobre la creació de l’Obrony Teryto-
rialnej pel Govern de Polònia
250-00658/11
Adopció 12

Resolució 594/XI del Parlament de Catalunya, sobre la detenció de dirigents de 
l’oposició a Malàisia
250-00706/11
Adopció 12
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Resolució 595/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’objectiu 16 de l’Agenda 2030 
de les Nacions Unides
250-00735/11
Adopció 13

Resolució 596/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’objectiu 17 de l’Agenda 2030 
de les Nacions Unides
250-00736/11
Adopció 13

Resolució 597/XI del Parlament de Catalunya, de solidaritat amb el poble sudanès
250-00794/11
Adopció 14

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la participació del sector cooperativista en el debat i 
la discussió del Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de 
regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives
250-00712/11
Retirada 15

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 d’universalització de l’assistència sanitària, amb càrrec a fons pú-
blics, a través del Servei Català de la Salut
200-00018/11
Correcció d’errades de publicació (BOPC 239) 16

3.01.02. Proposicions de llei

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 16

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00050/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 16

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 16

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 17

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre les Actuacions del Govern per a 
Preparar la Secessió de Catalunya de la Resta d’Espanya
407-00001/11
Constitució i ratificació del president 18

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
407-00002/11
Constitució i ratificació de la presidenta 19
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut 
sobre el Pla integral per a millorar la gestió de les llistes d’espera sanitàries
354-00058/11
Acord sobre la sol·licitud 20

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball amb la consellera de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies sobre el descompromís de més de la meitat dels fons 
destinats a la garantia juvenil
354-00152/11
Acord sobre la sol·licitud 20

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

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Executius, Directius i Empresaris amb relació al Projecte de llei de mesures ur-
gents en matèria de contractació pública
352-01310/11
Rebuig de la sol·licitud 20

Proposta d’audiència en ponència de Francesc Castellana, expert en polítiques 
públiques d’ocupació i exdirector del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
352-01318/11
Rebuig de la sol·licitud 20

Proposta d’audiència en comissió d’Anna Comellas, advocada i experta en con-
tractació pública, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de 
contractació pública
352-01322/11
Rebuig de la sol·licitud 21

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Executius, Directius i Empresaris amb relació al Projecte de llei de mesures ur-
gents en matèria de contractació pública
352-01324/11
Rebuig de la sol·licitud 21

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Confederació de Treba-
lladors Autònoms de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures urgents 
en matèria de contractació pública
352-01325/11
Rebuig de la sol·licitud 21

Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Herrera Anchustegui, de la Universitat 
de Bergen (Noruega), amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria 
de contractació pública
352-01326/11
Rebuig de la sol·licitud 21

Proposta d’audiència en comissió d’Elisenda Malaret Garcia, catedràtica de dret ad-
ministratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures 
urgents en matèria de contractació pública
352-01328/11
Retirada de la sol·licitud 21

Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Castellà Andreu, professor de dret 
constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mesures 
urgents en matèria de contractació pública
352-01334/11
Rebuig de la sol·licitud 22

Proposta d’audiència en comissió de Victòria Alsina Burgués, professora associada 
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents 
en matèria de contractació pública
352-01336/11
Rebuig de la sol·licitud 22
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Proposta d’audiència en comissió de Manuel Díaz Espiñeira, director d’Anàlisi i In-
vestigació de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de me-
sures urgents en matèria de contractació pública
352-01338/11
Canvi de tramitació 22

Proposta d’audiència en comissió de Jaume Amat i Reyero, síndic major de la Sindi-
catura de Comptes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures urgents 
en matèria de contractació pública
352-01339/11
Rebuig de la sol·licitud 22

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Andrés Pueyo, catedràtic de psicologia de 
la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la 
violència als centres penitenciaris
356-00531/11
Acord sobre la sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença de Mercè Garau, directora del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya, davant la Comissió de Treball perquè informi sobre el descompromís de 
més de la meitat dels fons destinats a la garantia juvenil
356-00568/11
Acord sobre la sol·licitud 23

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el Pla 
integral per a millorar la gestió de les llistes d’espera sanitàries
355-00067/11
Acord de tenir la sessió informativa 23
Substanciació 23

Sessió informativa de la Comissió de Treball amb la consellera de Treball, Afers 
Socials i Famílies sobre el descompromís de més de la meitat dels fons destinats 
a la garantia juvenil
355-00068/11
Acord de tenir la sessió informativa 23

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

Compareixença en ponència d’una representació de l’Ajuntament de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
353-00422/11
Substanciació 24

Compareixença en ponència d’una representació de l’Ajuntament de Tarragona amb 
relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
353-00423/11
Substanciació 24

Compareixença en ponència d’una representació del Sector del Mar de Comissions 
Obreres amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes 
i continentals
353-00424/11
Substanciació 24

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües maríti-
mes i continentals
353-00426/11
Substanciació 24

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de Mu-
nicipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües 
marítimes i continentals
353-00427/11
Substanciació 24

Compareixença en ponència d’una representació del Sindicat Professional de la 
Policia Portuària amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües 
marítimes i continentals
353-00440/11
Substanciació 25
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Compareixença en comissió de Joan Carles Ollé i Favaró, degà del Col·legi de No-
taris 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
353-00487/11
Substanciació 25

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
353-00488/11
Substanciació 25

Compareixença en comissió de Jordi Ribot Igualada, catedràtic de dret civil de l’Ins-
titut de Dret Privat Europeu i Comparat 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
353-00489/11
Decaïment 25

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
353-00490/11
Decaïment 25

Compareixença en comissió de Genís Roca Verard, soci-president de Roca Salvatella 
i expert en presència en entorns digitals, amb relació al Projecte de llei sobre les vo-
luntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya
353-00491/11
Substanciació 26

Compareixença en comissió d’Agustí Cerrillo Martínez, catedràtic de dret adminis-
tratiu i expert 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 Catalunya
353-00492/11
Substanciació 26

Compareixença de Ramón María Moreno, director general de la Casa Àsia, davant 
la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència 
per a informar sobre la situació i l’activitat de la Casa Àsia
357-00193/11
Substanciació 26

Compareixença de Josep Ginesta i Vicente, vicepresident del Consell de Relacions 
Laborals de Catalunya, davant la Comissió de Treball per a explicar els eixos de 
treball i la situació de les relacions laborals
357-00232/11
Substanciació 26

Compareixença de Xavier Torra, president d’Eurecat, davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement per a informar sobre el desenvolupament i el futur d’Eurecat després 
de la integració de sis centres tecnològics avançats
357-00270/11
Substanciació 26

Compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic da-
vant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar de les accions per 
a mitigar la contaminació de l’aire a l’àrea de Barcelona
357-00351/11
Substanciació 27

Compareixença d’una representació de l’Estratègia Catalana Residu Zero davant la 
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a explicar el fonament i la convenièn-
cia d’una llei de prevenció dels residus i per a l’ús eficient dels recursos
357-00352/11
Substanciació 27

Compareixença de Jordi Agustí i Vergés, director de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a presentar el Pla especial 
d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera
357-00354/11
Substanciació 27
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Compareixença d’Iñaki Rivera, professor de la Universitat de Barcelona, davant la 
Comissió de Justícia per a informar sobre la violència als centres penitenciaris
357-00377/11
Substanciació 27

Compareixença de la directora general d’Indústria davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement per a presentar el Pla estratègic del Centre Tecnològic de Catalunya 
en compliment de la Moció 65/XI, sobre les universitats
357-00442/11
Substanciació 28

Compareixença d’Antonio Andrés Pueyo, catedràtic de psicologia de la Universitat 
de Barcelona, davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la violència als 
centres penitenciaris
357-00460/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 28
Substanciació 28

Compareixença de Jesús Quiroga, responsable del Programa de garantia juvenil, 
davant la Comissió de Treball per a informar sobre el descompromís de més de la 
meitat dels fons destinats a la garantia juvenil
357-00462/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 28

Compareixença de Mercè Garau, directora del Servei Públic d’Ocupació de Cata-
lunya, davant la Comissió de Treball per a informar sobre el descompromís de més 
de la meitat dels fons destinats a la garantia juvenil
357-00463/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 28
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 574/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’objectiu 1 de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00720/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 18, 19.04.2017, DSPC-C 381

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 19 d’abril de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’objectiu 1 de l’Agenda 
2030 de les Nacions Unides (tram. 250-00720/11), presentada pel Grup Parlamen-
tari 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 per al desenvolupament sostenible de les Na-

cions Unides en l’elaboració de totes les seves polítiques.
b) Informar-lo de la manera com té previst aplicar l’objectiu 1 de l’Agenda 2030, 

relatiu a l’erradicació de la pobresa a tot el món i en totes les seves formes, perquè 
en pugui fer el seguiment.

c) Col·laborar amb tots els actors necessaris per a aplicar l’objectiu 1 de l’Agen-
da 2030.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2017
La secretària de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou; la presidenta de la Co-

missió, Magda Casamitjana i Aguilà

Resolució 575/XI del Parlament de Catalunya, sobre la protecció de la 
gent gran davant dels incendis a la llar
250-00865/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 18, 19.04.2017, DSPC-C 381

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 19 d’abril de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la protecció de la gent gran 
davant dels incendis a la llar (tram. 250-00865/11), presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 
54956).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incrementar la dotació del servei d’atenció domiciliària de totes les àrees bà-

siques de serveis socials perquè les llars on visquin persones grans puguin disposar 
de la instal·lació de detectors de fum i altres mesures de seguretat, sempre de ma-
nera coordinada i seguint les indicacions i els suggeriments del Cos de Bombers de 
Catalunya.

b) Assegurar que en el termini de tres anys es posi en pràctica aquest servei, pri-
oritzant les llars on visquin persones en situació de vulnerabilitat.
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c) Incrementar, mitjançant els mitjans de comunicació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals, les campanyes específiques per al col·lectiu de gent 
gran amb iniciatives respecte a la prevenció d’incendis i a la manera d’actuar si es 
produeixen.

d) Aprovar, en el termini d’un any, la regulació del servei d’atenció domiciliària 
perquè les tecnologies de suport i cura incloguin els detectors de fum i altres mesu-
res de seguretat per a les persones en situació de vulnerabilitat.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2017
La secretària de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou; la presidenta de la Co-

missió, Magda Casamitjana i Aguilà

Resolució 576/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’activitat 
del Comitè Interdepartamental de Seguiment i Coordinació dels 
Protocols Existents en Matèria d’Abús Sexual a Menors o qualsevol 
altra Forma de Maltractament
250-00889/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 18, 19.04.2017, DSPC-C 381

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 19 d’abril de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la transparència del co-
mitè Interdepartamental de Seguiment i Coordinació dels Protocols sobre Abusos 
Sexuals a Menors o qualsevol altra Forma de Maltractament (tram. 250-00889/11), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 56401).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Convocar les reunions del Comitè Interdepartamental de Seguiment i Coordi-

nació dels Protocols Existents en Matèria d’Abús Sexual a Menors o qualsevol altra 
Forma de Maltractament un cop cada tres mesos.

b) Aixecar acta de totes les reunions del Comitè i, en el termini d’un mes, infor-
mar per escrit els grups parlamentaris dels acords presos fins a la data d’aprovació 
d’aquesta resolució.

c) Presentar-li un informe anual, a finals d’any, sobre la tasca feta pel Comitè.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2017
La secretària de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou; la presidenta de la Co-

missió, Magda Casamitjana i Aguilà

Resolució 580/XI del Parlament de Catalunya, de suport al Cos 
d’Agents Rurals
250-00801/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 18, 19.04.2017, DSPC-C 384

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 19 d’abril de 2017, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució de suport al Cos d’Agents Rurals (tram. 250-
00801/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 53542).
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Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya reitera i referma el seu suport absolut al Cos d’Agents 

Rurals i el seu agraïment per la voluntat de servei i les tasques que els integrants 
d’aquest cos desenvolupen abnegadament en defensa de l’interès general i del medi 
natural. Per aquest motiu, el Parlament expressa la necessitat de declarar urgentment 
el Cos d’Agents Rurals cos essencial de la Generalitat.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2017
La secretària de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert; el president de la Co-

missió, Matías Alonso Ruiz

Resolució 581/XI del Parlament de Catalunya, sobre la seguretat 
ciutadana a Montornès del Vallès
250-00805/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 18, 19.04.2017, DSPC-C 384

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 19 d’abril de 2017, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre la seguretat ciutadana a Montornès del 
Vallès (tram. 250-00805/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 
53541) i pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 53580).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar treballant en la contenció dels nivells de delinqüència i incivisme al 

municipi de Montornès del Vallès (Vallès Oriental), i establir mesures per a afron-
tar els repunts que, d’acord amb les dades estadístiques de la Direcció General de la 
Policia, es donen en les tipologies de delictes contra el patrimoni.

b) Incrementar el patrullatge dels Mossos d’Esquadra en el municipi de Montor-
nès del Vallès, especialment a les zones i en els horaris en què es produeixen fets 
relacionats amb la inseguretat i robatoris a comerços, domicilis i vehicles privats, i 
continuar establint mesures per a fomentar la convivència pacífica a les zones amb 
més alta conflictivitat en l’espai públic.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2017
La secretària de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert; el president de la Co-

missió, Matías Alonso Ruiz

Resolució 582/XI del Parlament de Catalunya, sobre la seguretat a 
Sant Cugat del Vallès
250-00856/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 18, 19.04.2017, DSPC-C 384

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 19 d’abril de 2017, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la seguretat a Sant Cugat del Vallès (tram. 
250-00856/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 54928).



BOPC 393
25 d’abril de 2017

1.10. Acords i resolucions 10

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Valorar la idoneïtat de revisar els actuals convenis de coordinació i col·labora-

ció entre la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Sant 
Cugat del Vallès (Vallès Occidental) mitjançant els òrgans conjunts de coordinació 
per a garantir la màxima coordinació i eficàcia entre els operadors de seguretat.

b) Impulsar, des de l’Ajuntament, la presentació dels plans de seguretat i preven-
ció concrets que existeixen per a cada barri de la ciutat.

c) Continuar amb les activitats preventives i informatives en matèria de segure-
tat per al comerç i el teixit empresarial de Sant Cugat del Vallès des de les oficines 
de relacions amb la comunitat (ORC) i els grups de proximitat de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra en coordinació amb la Policia Local del municipi.

d) Elaborar un pla contra la ocupació il·legal d’habitatges per als diversos barris 
de Sant Cugat del Vallès, especialment per a la Floresta.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2017
La secretària de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert; el president de la Co-

missió, Matías Alonso Ruiz

Resolució 583/XI del Parlament de Catalunya, sobre els detinguts
250-00869/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 18, 19.04.2017, DSPC-C 384

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 19 d’abril de 2017, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre els detinguts (tram. 250-00869/11), presen-
tada pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar les instruccions correspo-

nents perquè, de manera immediata i en cap cas en un termini superior a trenta dies 
a comptar de l’aprovació d’aquesta resolució, totes les comissaries dels Mossos d’Es-
quadra garanteixin a les persones detingudes i a llurs representants l’accés a l’ates-
tat, durant la detenció i sempre simultàniament a l’entrevista.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2017
La secretària de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert; el president de la Co-

missió, Matías Alonso Ruiz

Resolució 584/XI del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques de 
foment de la cultura de la pau i els drets humans
250-00872/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 18, 19.04.2017, DSPC-C 384

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 19 d’abril de 2017, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre les maniobres de l’exèrcit a Celrà (tram. 
250-00872/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i l’es-
mena presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 56410).
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Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a insistir en les polítiques adreçades 

a fomentar la cultura de la pau i els drets humans, en la línia del que es va acordar 
en la Moció 55/XI, sobre la desmilitarització de Catalunya.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2017
La secretària de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert; el president de la Co-

missió, Matías Alonso Ruiz

Resolució 592/XI del Parlament de Catalunya, sobre la situació del 
moviment LGBTI i les persones amb VIH/sida a Hondures
250-00636/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 

23, 20.04.2017, DSPC-C 388

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transpa-
rència, en la sessió tinguda el dia 20 d’abril de 2017, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la situació del moviment LGTBI i les persones amb VIH/sida a 
Hondures (tram. 250-00636/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 45672).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya expressa la seva solidaritat amb totes les persones 

que formen part del moviment pels drets de les persones LGBTI i del moviment de 
suport i pels drets de les persones amb VIH/sida a Hondures i, en general, amb totes 
les persones que s’organitzen per a la defensa dels drets humans, socials, laborals, 
civils i polítics, i ambientals, o de les minories a Hondures, tot sovint víctimes de 
persecució, intimidació i violència física per raó de llur activisme.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalunya a demanar al Govern 
d’Espanya, directament i per mitjà de la comunitat internacional, que reclami al Go-
vern d’Hondures mecanismes de protecció efectiva de la integritat física i de la vida 
de les persones organitzades en els moviments socials LGBTI d’Hondures, i que 
se’ls faci justícia, que se’ls ofereixin fórmules de reparació individual i col·lectiva i 
que es forneixi l’atenció sanitària i psicològica que se’ls ha de prestar.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a prestar, mitjançant la política 
de cooperació catalana, l’assistència que sigui necessària a les organitzacions de 
defensa dels drets de les persones amb VIH/sida als països centreamericans i, en 
general, a totes les persones que s’organitzen per a la defensa dels drets humans, 
socials, laborals, civils i polítics, i ambientals, a fi que puguin continuar treballant 
per l’assoliment de llurs objectius i garantir els drets d’aquests col·lectius víctimes 
de discriminació.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2017
El secretari en funcions de la Comissió, David Rodríguez i González; la presi-

denta de la Comissió, Marta Pascal i Capdevila
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Resolució 593/XI del Parlament de Catalunya, sobre la creació de 
l’Obrony Terytorialnej pel Govern de Polònia
250-00658/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 

23, 20.04.2017, DSPC-C 388

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transpa-
rència, en la sessió tinguda el dia 20 d’abril de 2017, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la creació de l’Obrony Terytorialnej pel Govern de Polònia (tram. 
250-00658/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 45673).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya mostra la seva preocupació per la creació, per part 

del Govern polonès, de l’anomenada Força de Defensa Territorial (Obrony Teryto-
rialnej).

2. El Parlament de Catalunya demana més informació i l’establiment de garan-
ties respecte a la naturalesa i les funcions d’aquesta força armada, en el sentit de ga-
rantir-ne el caràcter democràtic, incloent-hi que no es tracti d’una milícia reclutada 
entre els afins a una determinada adscripció ideològica. Així mateix, demana el re-
forçament de l’empara i protecció a les persones, els col·lectius, els partits i els mit-
jans que expressen discrepàncies respecte a l’acció o els punts de vista del Govern 
polonès, o una visió crítica de la societat polonesa en algun aspecte o en conjunt.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a 
traslladar aquesta preocupació i la demanda de garantia democràtica al Govern de 
l’Estat i a la Comissió Europea.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2017
La secretària de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilar; la presidenta de la 

Comissió, Marta Pascal i Capdevila

Resolució 594/XI del Parlament de Catalunya, sobre la detenció de 
dirigents de l’oposició a Malàisia
250-00706/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 

23, 20.04.2017, DSPC-C 388

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transpa-
rència, en la sessió tinguda el dia 20 d’abril de 2017, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre la detenció de dirigents de l’oposició a Malàisia (tram. 250-
00706/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 48208).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya reclama: 
a) El cessament de totes les detencions per motius polítics a Malàisia i fa una cri-

da al respecte dels drets civils i humans de les persones detingudes recentment per 
raons polítiques al país.
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b) L’assistència lletrada a les persones recentment detingudes per raons políti-
ques a Malàisia.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a expressar, per mitjà dels canals 
adequats i els fòrums a què tingui accés, preocupació per la situació exposada, i a 
traslladar les reclamacions contingudes en aquesta resolució.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2017
La secretària de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà; la presidenta de la 

Comissió, Marta Pascal i Capdevila

Resolució 595/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’objectiu 16 de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00735/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 

23, 20.04.2017, DSPC-C 388

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transpa-
rència, en la sessió tinguda el dia 20 d’abril de 2017, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre l’objectiu 16 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides (tram. 250-
00735/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Tenir en compte l’Agenda 2030 de les Nacions Unides en l’elaboració de totes 

les seves polítiques.
b) Informar-lo de com es preveu implantar l’objectiu 16 de l’Agenda 2030 a fi de 

poder-ne fer el seguiment.
c) Col·laborar amb tots els agents necessaris per a implantar l’objectiu 16 de 

l’Agenda 2030.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2017
La secretària de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà; la presidenta de la 

Comissió, Marta Pascal i Capdevila

Resolució 596/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’objectiu 17 de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00736/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 

23, 20.04.2017, DSPC-C 388

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transpa-
rència, en la sessió tinguda el dia 20 d’abril de 2017, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre l’objectiu 17 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides (tram. 250-
00736/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 



BOPC 393
25 d’abril de 2017

1.10. Acords i resolucions 14

a) Tenir en compte l’Agenda 2030 de les Unides en l’elaboració de totes les seves 
polítiques.

b) Informar-lo de com es preveu implantar l’objectiu 17 de l’Agenda 2030 a fi de 
poder-ne fer el seguiment.

c) Col·laborar amb tots els agents necessaris per a implantar l’objectiu 17 de 
l’Agenda 2030.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2017
La secretària de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà; la presidenta de la 

Comissió, Marta Pascal i Capdevila

Resolució 597/XI del Parlament de Catalunya, de solidaritat amb el 
poble sudanès
250-00794/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 

23, 20.04.2017, DSPC-C 388

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transpa-
rència, en la sessió tinguda el dia 20 d’abril de 2017, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució de solidaritat amb el poble sudanès (tram. 250-00794/11), presentada 
pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 52190).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les accions necessàries per tal 

de fer arribar a les autoritats sudaneses la seva solidaritat amb el poble sudanès que 
aspira a la llibertat i que treballa per la instauració d’un règim democràtic i civil.

2. El Parlament de Catalunya expressa la solidaritat i el suport a totes les entitats 
socials, civils i polítiques que treballen en la recerca de la pau i el desenvolupament 
de llur país.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2017
La secretària de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà; la presidenta de la 

Comissió, Marta Pascal i Capdevila
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la participació del sector cooperativista 
en el debat i la discussió del Projecte de llei de modificació de la 
Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les 
seccions de crèdit de les cooperatives
250-00712/11

RETIRADA

Retirada en la sessió 22 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el 
20.04.2017, DSPC-C 389.
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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 d’universalització de l’assistència sanitària, amb 
càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut
200-00018/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 239)

Al BOPC 239, pàgina 67, al títol

On hi diu: 
«Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària»

Hi ha de dir: 
«Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària, amb càrrec a fons 

públics, a través del Servei Català de la Salut»

3.01.02. Proposicions de llei

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; GP CUP-CC (reg. 56806; 57166; 57475).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 25.04.2017 al 27.04.2017).
Finiment del termini: 28.04.2017; 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 (reg. 56807; 57167).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 25.04.2017 al 27.04.2017).
Finiment del termini: 28.04.2017; 12:00 h.

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 Cs; GP PPC (reg. 56808; 56884; 57168).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 25.04.2017 al 27.04.2017).
Finiment del termini: 28.04.2017; 12:00 h.
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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 Cs; GP PPC (reg. 56809; 56885; 57169).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 25.04.2017 al 27.04.2017).
Finiment del termini: 28.04.2017; 12:00 h.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre les Actuacions 
del Govern per a Preparar la Secessió de Catalunya de la Resta 
d’Espanya
407-00001/11

CONSTITUCIÓ I RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT

El dia 21 d’abril de 2017, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parla-
ment, s’ha constituït la Comissió d’Investigació sobre les Actuacions del Govern per 
a Preparar la Secessió de Catalunya de la Resta d’Espanya.

La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de confor-
mitat amb els articles 48.1 i 66.2 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa 
del Parlament del 14 de març, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Lluís Guinó i Subirós
Bernat Solé i Barril

Grup Parlamentari de Ciutadans
Carlos Carrizosa Torres
Jean Castel Sucarrat
Fernando de Páramo Gómez

Grup Parlamentari Socialista
Ferran Pedret i Santos
Alícia Romero Llano

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Jéssica Albiach Satorres
Joan Coscubiela Conesa

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Alejandro Fernández Álvarez
Santi Rodríguez i Serra

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Benet Salellas i Vilar
Gabriela Serra Frediani

El Grup parlamentari de Ciutadans, al qual ha correspost la presidència de la 
Comissió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del 
Parlament de l’11 d’abril ha designat president el diputat Jean Castel Sucarrat, el 
qual ha estat ratificat per la Comissió.

La Comissió té un òrgan rector unipersonal, integrat exclusivament pel president, 
que presideix i ordena els treballs de la Comissió. Així mateix, el lletrat que ha d’as-
sistir la Comissió ha de fer les funcions de secretari, als efectes d’aixecar l’acta de 
les sessions i d’expedir, amb el vistiplau del president, les certificacions.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2017
El lletrat de la Comissió, Joan Ridao i Martín; el president de la Comissió, Jean 

Castel Sucarrat
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Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
407-00002/11

CONSTITUCIÓ I RATIFICACIÓ DE LA PRESIDENTA

El dia 21 d’abril de 2017, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parla-
ment, s’ha constituït la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya.

La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de confor-
mitat amb els articles 48.1 i 66.2 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa 
del Parlament del 14 de març de 2017, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Lluís Guinó i Subirós
Roger Torrent i Ramió
Alba Vergés i Bosch

Grup Parlamentari de Ciutadans
José María Espejo-Saavedra Conesa
Joan García González

Grup Parlamentari Socialista
Assumpta Escarp Gibert
Jordi Terrades i Santacreu

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Albano Dante Fachin Pozzi
Marc Vidal i Pou

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Esperanza García González
Sergio Santamaría Santigosa

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Mireia Boya e Busquet
Sergi Saladié Gil

El Grup Parlamentari de Junts pel Sí, al qual ha correspost la presidència de la 
Comissió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del 
Parlament de l’11 d’abril de 2017, ha designat presidenta la diputada Alba Vergés i 
Bosch, la qual ha estat ratificada per la Comissió.

La Comissió té un òrgan rector unipersonal, integrat exclusivament per la presi-
denta, que presideix i ordena els treballs de la Comissió. Així mateix, el lletrat que 
ha d’assistir la Comissió ha de fer les funcions de secretari, als efectes d’aixecar 
l’acta de les sessions i d’expedir, amb el vistiplau de la presidenta, les certificacions.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2017
El lletrat de la Comissió, Francesc Pau i Vall; la presidenta de la Comissió, Alba 

Vergés i Bosch
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre el Pla integral per a millorar la gestió de les 
llistes d’espera sanitàries
354-00058/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Salut, en la sessió 
25, tinguda el 20.04.2017, DSPC-C 385.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball amb la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el descompromís 
de més de la meitat dels fons destinats a la garantia juvenil
354-00152/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Treball, en la sessió 
12, tinguda el 20.04.2017, DSPC-C 387.

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

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris amb relació 
al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació 
pública
352-01310/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 17, tinguda el 
19.04.2017, DSPC-C 382.

Proposta d’audiència en ponència de Francesc Castellana, expert 
en polítiques públiques d’ocupació i exdirector del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de mesures 
urgents en matèria de contractació pública
352-01318/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 17, tinguda el 
19.04.2017, DSPC-C 382.
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Proposta d’audiència en comissió d’Anna Comellas, advocada i 
experta en contractació pública, amb relació al Projecte de llei de 
mesures urgents en matèria de contractació pública
352-01322/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 17, tinguda el 
19.04.2017, DSPC-C 382.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Catalana d’Executius, Directius i Empresaris amb relació al Projecte 
de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública
352-01324/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 17, tinguda el 
19.04.2017, DSPC-C 382.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació 
pública
352-01325/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 17, tinguda el 
19.04.2017, DSPC-C 382.

Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Herrera Anchustegui, de la 
Universitat de Bergen (Noruega), amb relació al Projecte de llei de 
mesures urgents en matèria de contractació pública
352-01326/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 17, tinguda el 
19.04.2017, DSPC-C 382.

Proposta d’audiència en comissió d’Elisenda Malaret Garcia, 
catedràtica de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de 
contractació pública
352-01328/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 17 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 19.04.2017, 
DSPC-C 382.
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Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Castellà Andreu, 
professor de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de 
contractació pública
352-01334/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 17, tinguda el 
19.04.2017, DSPC-C 382.

Proposta d’audiència en comissió de Victòria Alsina Burgués, 
professora associada de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació 
pública
352-01336/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 17, tinguda el 
19.04.2017, DSPC-C 382.

Proposta d’audiència en comissió de Manuel Díaz Espiñeira, director 
d’Anàlisi i Investigació de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació 
pública
352-01338/11

CANVI DE TRAMITACIÓ

S’aprova com a compareixença ordinària (357-00461/11).
Acord adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 17, tinguda el 
19.04.2017, DSPC-C 382.

Proposta d’audiència en comissió de Jaume Amat i Reyero, síndic 
major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació 
pública
352-01339/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 17, tinguda el 
19.04.2017, DSPC-C 382.
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Sol·licitud de compareixença d’Antonio Andrés Pueyo, catedràtic 
de psicologia de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de 
Justícia perquè informi sobre la violència als centres penitenciaris
356-00531/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Justícia, en la 
sessió 19, tinguda el 20.04.2017, DSPC-C 386.

Sol·licitud de compareixença de Mercè Garau, directora del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya, davant la Comissió de Treball 
perquè informi sobre el descompromís de més de la meitat dels fons 
destinats a la garantia juvenil
356-00568/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, en la 
sessió 12, tinguda el 20.04.2017, DSPC-C 387.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut 
sobre el Pla integral per a millorar la gestió de les llistes d’espera 
sanitàries
355-00067/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Salut, en la sessió 25, tinguda el 20.04.2017, DSPC-C 385.

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 25 de la Comissió de Salut, tinguda el 20.04.2017, 
DSPC-C 385.

Sessió informativa de la Comissió de Treball amb la consellera de 
Treball, Afers Socials i Famílies sobre el descompromís de més de la 
meitat dels fons destinats a la garantia juvenil
355-00068/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Treball, en la sessió 12, tinguda el 20.04.2017, DSPC-C 387.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença en ponència d’una representació de l’Ajuntament de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en 
aigües marítimes i continentals
353-00422/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de ports i de trans-
port en aigües marítimes i continentals», el 19.04.2017.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Ajuntament de 
Tarragona amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en 
aigües marítimes i continentals
353-00423/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de ports i de trans-
port en aigües marítimes i continentals», el 19.04.2017.

Compareixença en ponència d’una representació del Sector del Mar 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de ports i de 
transport en aigües marítimes i continentals
353-00424/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de ports i de trans-
port en aigües marítimes i continentals», el 19.04.2017.

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de ports i de 
transport en aigües marítimes i continentals
353-00426/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de ports i de trans-
port en aigües marítimes i continentals», el 19.04.2017.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de 
ports i de transport en aigües marítimes i continentals
353-00427/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de ports i de trans-
port en aigües marítimes i continentals», el 19.04.2017.
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Compareixença en ponència d’una representació del Sindicat 
Professional de la Policia Portuària amb relació al Projecte de llei de 
ports i de transport en aigües marítimes i continentals
353-00440/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de ports i de trans-
port en aigües marítimes i continentals», el 19.04.2017.

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
353-00487/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió de Justícia, tinguda el 20.04.2017, 
DSPC-C 386.

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
353-00488/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió de Justícia, tinguda el 20.04.2017, 
DSPC-C 386.

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 relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de 
modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya
353-00489/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 19 de la Comissió de Justícia, tinguda el 20.04.2017, DSPC-C 386.

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
353-00490/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 19 de la Comissió de Justícia, tinguda el 20.04.2017, DSPC-C 386.
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Compareixença en comissió de Genís Roca Verard, soci-president de 
Roca Salvatella 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 Catalunya
353-00491/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió de Justícia, tinguda el 20.04.2017, 
DSPC-C 386.

Compareixença en comissió d’Agustí Cerrillo Martínez, catedràtic de 
dret administratiu i expert 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 Catalunya
353-00492/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió de Justícia, tinguda el 20.04.2017, 
DSPC-C 386.

Compareixença de Ramón María Moreno, director general de la Casa 
Àsia, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència per a informar sobre la situació i 
l’activitat de la Casa Àsia
357-00193/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència, tinguda el 20.04.2017, DSPC-C 388.

Compareixença de Josep Ginesta i Vicente, vicepresident del Consell 
de Relacions Laborals de Catalunya, davant la Comissió de Treball per 
a explicar els eixos de treball i la situació de les relacions laborals
357-00232/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió de Treball, tinguda el 20.04.2017, 
DSPC-C 387.

Compareixença de Xavier Torra, president d’Eurecat, davant 
la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre el 
desenvolupament i el futur d’Eurecat després de la integració de sis 
centres tecnològics avançats
357-00270/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tingu-
da el 20.04.2017, DSPC-C 389.
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Compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi 
Climàtic davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per 
a informar de les accions per a mitigar la contaminació de l’aire a 
l’àrea de Barcelona
357-00351/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
tinguda el 19.04.2017, DSPC-C 383.

Compareixença d’una representació de l’Estratègia Catalana Residu 
Zero davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a 
explicar el fonament i la conveniència d’una llei de prevenció dels 
residus i per a l’ús eficient dels recursos
357-00352/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
tinguda el 19.04.2017, DSPC-C 383.

Compareixença de Jordi Agustí i Vergés, director de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat per a presentar el Pla especial d’actuació en situació 
d’alerta i eventual sequera
357-00354/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
tinguda el 19.04.2017, DSPC-C 383.

Compareixença d’Iñaki Rivera, professor de la Universitat de 
Barcelona, davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la 
violència als centres penitenciaris
357-00377/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió de Justícia, tinguda el 20.04.2017, 
DSPC-C 386.
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Compareixença de la directora general d’Indústria davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement per a presentar el Pla estratègic del Centre 
Tecnològic de Catalunya en compliment de la Moció 65/XI, sobre les 
universitats
357-00442/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tingu-
da el 20.04.2017, DSPC-C 389.

Compareixença d’Antonio Andrés Pueyo, catedràtic de psicologia 
de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de Justícia per a 
informar sobre la violència als centres penitenciaris
357-00460/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Justícia en la sessió 19, tinguda el 20.04.2017, DSPC-C 386.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió de Justícia, tinguda el 20.04.2017, 
DSPC-C 386.

Compareixença de Jesús Quiroga, responsable del Programa de 
garantia juvenil, davant la Comissió de Treball per a informar sobre el 
descompromís de més de la meitat dels fons destinats a la garantia 
juvenil
357-00462/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball en la sessió 12, tinguda el 20.04.2017, DSPC-C 387.

Compareixença de Mercè Garau, directora del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, davant la Comissió de Treball per a 
informar sobre el descompromís de més de la meitat dels fons 
destinats a la garantia juvenil
357-00463/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball en la sessió 12, tinguda el 20.04.2017, DSPC-C 387.
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