
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 600/XI del Parlament de Catalunya, sobre el reconeixement del dret d’ex-
cedència a les docents que se sotmetin a un tractament de fertilitat
250-00479/11
Adopció 5

Resolució 601/XI del Parlament de Catalunya, sobre la retirada del Reial decret 
310/2016, pel qual es regulen les avaluacions finals de l’educació secundària obli-
gatòria i del batxillerat
250-00558/11
Adopció 5

Resolució 602/XI del Parlament de Catalunya, sobre els ajuts de menjador escolar 
de pagament no obligatori
250-00559/11
Adopció 6

Resolució 603/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’Institut d’Aran
250-00567/11
Adopció 6

Resolució 604/XI del Parlament de Catalunya, sobre la construcció de la nova Es-
cola El Roser, del Poal
250-00571/11
Adopció 7

Resolució 605/XI del Parlament de Catalunya, sobre el foment a les escoles del co-
neixement de les noves formes d’esclavitud
250-00580/11
Adopció 7

Resolució 606/XI del Parlament de Catalunya, sobre el transport escolar a l’Escola 
Joan Maragall de Rubí
250-00585/11
Adopció 8

Resolució 607/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’escola Cal·lípolis, de la Pine-
da, a Vila-seca
250-00588/11
Adopció 8

Resolució 608/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’antena de telefonia mòbil de 
Torrelles de Llobregat
250-00624/11
Adopció 9

Resolució 609/XI del Parlament de Catalunya, sobre el foment de la igualtat d’opor-
tunitats dels alumnes amb necessitats educatives especials
250-00633/11
Adopció 9
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de l’arquitectura
200-00003/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 10

Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart 
del Codi civil de Catalunya
200-00024/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 10

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 10

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00050/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 10

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 11

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 11

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00055/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 11

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la nul·litat del Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc del Montseny
250-00930/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la modificació de les accepcions del terme «sexe» en 
els diccionaris normatius català i espanyol
250-00931/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la prevenció, la detecció i la protecció dels menors que 
pateixen abusos sexuals i maltractaments
250-00932/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional d’Automoció
250-00934/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’adequació i la posada en marxa d’un centre de dia i 
una residència per a la gent gran a Santa Coloma de Gramenet
250-00935/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’atenció a polítiques socials i la dotació pressupostària 
corresponent a Santa Coloma de Gramenet
250-00936/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’atenció a polítiques de seguretat i la dotació pressu-
postària corresponent Santa Coloma de Gramenet
250-00937/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13
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Proposta de resolució sobre l’atenció a polítiques d’educació i la dotació pressu-
postària corresponent a Santa Coloma de Gramenet
250-00938/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la realització d’actuacions científiques, legislatives i ju-
rídiques per a mobilitzar els sediments retinguts als embassaments de la conca de 
l’Ebre, especialment als de Mequinensa i Riba-roja d’Ebre
250-00939/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol de bones pràctiques aplica-
ble a les inauguracions de qualsevol tipus d’inversió pública
250-00940/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la gasificació dels residus a les plantes de tractament 
de purins
250-00941/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la pràctica del silvestrisme
250-00942/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la reforma del règim intern dels Mossos d’Esquadra
250-00943/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la seguretat a l’Anoia
250-00944/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el vestuari d’hivern dels mossos d’esquadra
250-00945/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre residencial d’atenció edu-
cativa a Terrassa
250-00946/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’adequació i posada en marxa del centre de dia i resi-
dència per a discapacitat greu o profunda La Pineda 2 a Terrassa
250-00947/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia de Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya des de la rambla d’Ibèria fins al passeig de Can Feu, a Sabadell
250-00948/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre els treballadors de la Corporació Sanitària Parc Taulí
250-00949/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la violència a la universitat
250-00950/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’eliminació de les subjeccions mecàniques en l’àmbit 
assistencial
250-00951/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la transparència de les direccions per objectius sanitàries
250-00952/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la resposta a la violència contra els treballadors sanitaris
250-00953/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la no creació de noves facultats de medicina a Catalunya
250-00954/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16
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Proposta de resolució sobre les mesures destinades a la prevenció de maltracta-
ments, abusos i agressions a menors
250-00955/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’adaptació de l’estació i l’intercanviador de la plaça de 
Sants de Barcelona i sobre les actuacions a la línia 10 del metro
250-00956/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Infància de Ca-
talunya davant la Comissió de la Infància perquè presenti l’estudi «L’atenció en salut 
mental dels infants i adolescents. Noves respostes per a afrontar un repte creixent»
356-00623/11
Sol·licitud 17

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

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Nacional de Grans 
Empreses de Distribució amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
353-00496/11
Substanciació 17

Compareixença en ponència del responsable de comerç de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
353-00498/11
Substanciació 17

Compareixença en ponència d’una representació de l’Agrupament de Botiguers i 
Comerciants de Catalunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
353-00502/11
Substanciació 17

Compareixença en ponència d’una representació de Barcelona Oberta amb relació 
al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
353-00507/11
Substanciació 18

Compareixença en ponència d’una representació de l’Escola Superior de Comerç i 
Distribució amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
353-00510/11
Substanciació 18

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
353-00511/11
Substanciació 18

Compareixença en ponència de Carles Torrecilla, professor titular del Departament 
de Màrqueting d’Esade, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
353-00517/11
Substanciació 18

Compareixença en ponència de Josep Maria Flores, portaveu de la Xarxa de Comer-
ços per la Reforma Horària, amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
353-00522/11
Substanciació 18

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

Suplència en l’exercici de les funcions del vicepresident del Govern i conseller d’Eco-
nomia i Hisenda pel conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència
330-00060/11
Presentació: president de la Generalitat 19
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 600/XI del Parlament de Catalunya, sobre el reconeixement 
del dret d’excedència a les docents que se sotmetin a un tractament 
de fertilitat
250-00479/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 21, 25.04.2017, DSPC-C 394

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 25 d’abril de 2017, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre el reconeixement del dret d’excedèn-
cia a les docents que se sotmetin a un tractament de fertilitat (tram. 250-00479/11), 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 33419).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol·licitar a les autoritats estatals 

competents en la matèria la inclusió del dret d’excedència laboral de qualsevol do-
cent que se sotmeti a un tractament de fertilitat.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
El secretari en funcions de la Comissió, Juan Milián Querol; el president de la 

Comissió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 601/XI del Parlament de Catalunya, sobre la retirada del 
Reial decret 310/2016, pel qual es regulen les avaluacions finals de 
l’educació secundària obligatòria i del batxillerat
250-00558/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 21, 25.04.2017, DSPC-C 394

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 25 d’abril de 2017, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la retirada del Reial decret 310/2016, 
pel qual es regulen les avaluacions finals de l’educació secundària obligatòria i del 
batxillerat (tram. 250-00558/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a sol·licitar al Go-

vern de l’Estat que retiri el Reial decret 310/2016, del 29 de juliol, pel qual es regu-
len les avaluacions finals de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
El secretari en funcions de la Comissió, Juan Milián Querol; el president de la 

Comissió, Rafel Bruguera Batalla



BOPC 399
3 de maig de 2017

1.10. Acords i resolucions 6

Resolució 602/XI del Parlament de Catalunya, sobre els ajuts de 
menjador escolar de pagament no obligatori
250-00559/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 21, 25.04.2017, DSPC-C 394

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 25 d’abril de 2017, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre les beques de menjador escolar no 
obligatòries (tram. 250-00559/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 39526).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Assegurar que la partida pressupostària destinada als ajuts de menjador es-

colar, tant els relatius als alumnes escolaritzats fora de llur municipi de residència 
com els relatius als alumnes que es troben per sota del llindar de la pobresa, tingui 
la dotació suficient per a cobrir totes les peticions que compleixin els criteris esta-
blerts en les convocatòries.

b) Garantir que tots els instituts de secundària proveeixin el servei de menjador 
en les condicions adequades.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
El secretari en funcions de la Comissió, Juan Milián Querol; el president de la 

Comissió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 603/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’Institut d’Aran
250-00567/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 21, 25.04.2017, DSPC-C 394

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 25 d’abril de 2017, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’Institut d’Aran (tram. 250-00567/11), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 39525).

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 en tot moment la voluntat de l’Institut d’Aran abans de pren-

dre cap decisió sobre els antics edificis d’aquest centre.
b) Presentar una proposta de replantejament de construcció de la tercera fase de 

l’Institut d’Aran per tal de complir els requisits urbanístics, d’acord amb les admi-
nistracions competents, el centre educatiu i el Departament d’Ensenyament.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
El secretari en funcions de la Comissió, Juan Milián Querol; el president de la 

Comissió, Rafel Bruguera Batalla
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Resolució 604/XI del Parlament de Catalunya, sobre la construcció 
de la nova Escola El Roser, del Poal
250-00571/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 21, 25.04.2017, DSPC-C 394

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 25 d’abril de 2017, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la construcció de la nova Escola El 
Roser, del Poal (tram. 250-00571/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí (reg. 40989).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Revisar el projecte de la nova escola El Roser, del Poal (Pla d’Urgell), per ade-

quar-lo a les necessitats actuals i modificar-lo, si escau.
b) Licitar la redacció del projecte executiu i direcció d’obra d’acord amb la reali-

tat actual i futura, i continuar amb els terminis que regeixen l’obra pública per a la 
construcció de la nova escola.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
El secretari en funcions de la Comissió, Juan Milián Querol; el president de la 

Comissió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 605/XI del Parlament de Catalunya, sobre el foment a les 
escoles del coneixement de les noves formes d’esclavitud
250-00580/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 21, 25.04.2017, DSPC-C 394

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 25 d’abril de 2017, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el foment a les escoles del conei-
xement de l’esclavitud (tram. 250-00580/11), 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 fomentar, per mitjà del Departa-

ment d’Ensenyament, el coneixement de l’existència de noves formes d’esclavitud al 
segle xxi, per tal de formar ciutadans conscienciats sobre aquesta qüestió.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
El secretari en funcions de la Comissió, Juan Milián Querol; el president de la 

Comissió, Rafel Bruguera Batalla
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Resolució 606/XI del Parlament de Catalunya, sobre el transport 
escolar a l’Escola Joan Maragall de Rubí
250-00585/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 21, 25.04.2017, DSPC-C 394

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 25 d’abril de 2017, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el transport escolar a l’Escola Joan 
Maragall de Rubí (tram. 250-00585/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialis-
ta i pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 40986).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya valora positivament l’acord propiciat pel Depar-

tament d’Ensenyament per al curs 2016-2017 de mantenir l’aportació conjunta del 
Departament, per mitjà del Consell Comarcal, i l’Ajuntament de Rubí, que cobreix 
aproximadament el 80% del cost del servei de transport escolar.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a expressar el suport a la direcció de 
l’Escola Joan Maragall de Rubí i l’Associació de Mares i Pares d’aquest centre en llur rei-
vindicació en favor de l’equitat i la igualtat d’oportunitats en l’accés al transport escolar.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
El secretari en funcions de la Comissió, Juan Milián Querol; el president de la 

Comissió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 607/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’escola 
Cal·lípolis, de la Pineda, a Vila-seca
250-00588/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 21, 25.04.2017, DSPC-C 394

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 25 d’abril de 2017, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’escola Cal·lípolis, de la Pineda, a 
Vila-seca (tram. 250-00588/11), presentada per les diputades Sonia Sierra Infante, 
Grup Parlamentari de Ciutadans; Jéssica Albiach Satorres, Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot; María José García Cuevas, Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, i Pilar Castillejo Medina, Grup Parlamentari de la Candida-
tura d’Unitat Popular - Crida Constituent, portaveus a la Comissió, i per la diputada 
Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 40990).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Construir, per mitjà del Departament d’Ensenyament, una escola a Cap Salou 

en els terrenys de 12.000 metres quadrats cedits per l’Ajuntament.
b) Mantenir, en coordinació amb el Consell Comarcal del Tarragonès, l’autobús 

amb destinació a la Pineda per a l’escolarització a l’escola Cal·lípolis dels infants de 
Cap Salou, la Torre Alta, Pinos Mar, la Zona Estival, el Racó, el Mirador i els Xalets 
de Salou, com als darrers quaranta anys.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
El secretari en funcions de la Comissió, Juan Milián Querol; el president de la 

Comissió, Rafel Bruguera Batalla
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Resolució 608/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’antena de 
telefonia mòbil de Torrelles de Llobregat
250-00624/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 21, 25.04.2017, DSPC-C 394

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 25 d’abril de 2017, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’antena de telefonia mòbil de Tor-
relles de Llobregat (tram. 250-00624/11), presentada per les diputades Anna Simó i 
Castelló, Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Sonia Sierra Infante, Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans; María José García Cuevas, Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i Pilar Castillejo Medina, Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent, portaveus a la Comissió, i pels diputats Alícia Romero 
Llano, Grup Parlamentari Socialista, i Marc Vidal Pou, Grup Parlamentari de Ca-
talunya Sí que es Pot.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer de mediador entre l’Ajuntament 

de Torrelles de Llobregat (Baix Llobregat) i l’operadora Vodafone, per tal de trobar 
un nou emplaçament per a l’antena de telefonia mòbil, que sigui consensuat i satis-
factori per a ambdues parts.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
El secretari en funcions de la Comissió, Juan Milián Querol; el president de la 

Comissió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 609/XI del Parlament de Catalunya, sobre el foment de 
la igualtat d’oportunitats dels alumnes amb necessitats educatives 
especials
250-00633/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 21, 25.04.2017, DSPC-C 394

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 25 d’abril de 2017, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre el foment de la igualtat d’oportunitats 
dels alumnes amb necessitats educatives especials (tram. 250-00633/11), 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) Garantir, per mitjà del Departament d’Ensenyament, el personal de suport ne-

cessari perquè tots els alumnes amb necessitats educatives especials puguin gaudir 
d’excursions i colònies.

b) Adoptar mesures de coordinació entre el Departament d’Ensenyament i el De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies per a garantir el personal de suport 
adequat per tal que els alumnes amb necessitats educatives especials puguin accedir 
a les activitats extraescolars.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
El secretari en funcions de la Comissió, Juan Milián Querol; el president de la 

Comissió, Rafel Bruguera Batalla
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de l’arquitectura
200-00003/11

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

Sol·licitud: GP JS; GP Cs; GP PPC (reg. 58147; 58166; 58189).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 05.05.2017; 12:00 h.

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

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

Sol·licitud: GP JS; GP Cs; GP PPC; GP CSP (reg. 58148; 58167; 58190; 58219).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 05.05.2017; 12:00 h.

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 (reg. 58149; 58191).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 05.05.2017; 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. 58150; 58192).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 05.05.2017; 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 Cs; GP PPC (reg. 58151; 58168; 58193).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 05.05.2017; 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 Cs; GP PPC (reg. 58152; 58169; 58194).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 05.05.2017; 12:00 h.

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00055/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP Cs (reg. 58118; 58122).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
04.05.2017 al 05.05.2017).
Finiment del termini: 08.05.2017; 12:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la nul·litat del Pla especial de protecció 
del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny
250-00930/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 57861; 57875).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.05.2017 al 05.05.2017).
Finiment del termini: 08.05.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la modificació de les accepcions del 
terme «sexe» en els diccionaris normatius català i espanyol
250-00931/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 57862; 57876).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.05.2017 al 05.05.2017).
Finiment del termini: 08.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la prevenció, la detecció i la protecció 
dels menors que pateixen abusos sexuals i maltractaments
250-00932/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 57863; 57877).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.05.2017 al 05.05.2017).
Finiment del termini: 08.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional 
d’Automoció
250-00934/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 57864; 57878).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.05.2017 al 05.05.2017).
Finiment del termini: 08.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’adequació i la posada en marxa d’un 
centre de dia i una residència per a la gent gran a Santa Coloma de 
Gramenet
250-00935/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57879).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.05.2017 al 05.05.2017).
Finiment del termini: 08.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció a polítiques socials i la dotació 
pressupostària corresponent a Santa Coloma de Gramenet
250-00936/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57880).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.05.2017 al 05.05.2017).
Finiment del termini: 08.05.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’atenció a polítiques de seguretat i la 
dotació pressupostària corresponent Santa Coloma de Gramenet
250-00937/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57881).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.05.2017 al 05.05.2017).
Finiment del termini: 08.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció a polítiques d’educació i la 
dotació pressupostària corresponent a Santa Coloma de Gramenet
250-00938/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57882).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.05.2017 al 05.05.2017).
Finiment del termini: 08.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la realització d’actuacions científiques, 
legislatives i jurídiques per a mobilitzar els sediments retinguts 
als embassaments de la conca de l’Ebre, especialment als de 
Mequinensa i Riba-roja d’Ebre
250-00939/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 57865).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.05.2017 al 05.05.2017).
Finiment del termini: 08.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol de bones 
pràctiques aplicable a les inauguracions de qualsevol tipus d’inversió 
pública
250-00940/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57883).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.05.2017 al 05.05.2017).
Finiment del termini: 08.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la gasificació dels residus a les plantes 
de tractament de purins
250-00941/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 57866; 57884).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.05.2017 al 05.05.2017).
Finiment del termini: 08.05.2017; 12:00 h.



BOPC 399
3 de maig de 2017

3.10.25. Propostes de resolució 14

Proposta de resolució sobre la pràctica del silvestrisme
250-00942/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS; GP CSP (reg. 57867; 57885; 58031).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.05.2017 al 05.05.2017).
Finiment del termini: 08.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la reforma del règim intern dels Mossos 
d’Esquadra
250-00943/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 57868; 57886).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.05.2017 al 05.05.2017).
Finiment del termini: 08.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la seguretat a l’Anoia
250-00944/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 57869; 57887).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.05.2017 al 05.05.2017).
Finiment del termini: 08.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el vestuari d’hivern dels mossos 
d’esquadra
250-00945/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 57870; 57888).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.05.2017 al 05.05.2017).
Finiment del termini: 08.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre residencial 
d’atenció educativa a Terrassa
250-00946/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57889).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.05.2017 al 05.05.2017).
Finiment del termini: 08.05.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’adequació i posada en marxa del 
centre de dia i residència per a discapacitat greu o profunda La 
Pineda 2 a Terrassa
250-00947/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57890).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.05.2017 al 05.05.2017).
Finiment del termini: 08.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya des de la rambla d’Ibèria fins al 
passeig de Can Feu, a Sabadell
250-00948/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57891).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.05.2017 al 05.05.2017).
Finiment del termini: 08.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els treballadors de la Corporació 
Sanitària Parc Taulí
250-00949/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57892).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.05.2017 al 05.05.2017).
Finiment del termini: 08.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la violència a la 
universitat
250-00950/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57893).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.05.2017 al 05.05.2017).
Finiment del termini: 08.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’eliminació de les subjeccions 
mecàniques en l’àmbit assistencial
250-00951/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57895).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.05.2017 al 05.05.2017).
Finiment del termini: 08.05.2017; 12:00 h.



BOPC 399
3 de maig de 2017

3.10.25. Propostes de resolució 16

Proposta de resolució sobre la transparència de les direccions per 
objectius sanitàries
250-00952/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57894).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.05.2017 al 05.05.2017).
Finiment del termini: 08.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la resposta a la violència contra els 
treballadors sanitaris
250-00953/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57896).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.05.2017 al 05.05.2017).
Finiment del termini: 08.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la no creació de noves facultats de 
medicina a Catalunya
250-00954/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57897).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.05.2017 al 05.05.2017).
Finiment del termini: 08.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les mesures destinades a la prevenció 
de maltractaments, abusos i agressions a menors
250-00955/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57898).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.05.2017 al 05.05.2017).
Finiment del termini: 08.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’adaptació de l’estació i l’intercanviador 
de la plaça de Sants de Barcelona i sobre les actuacions a la línia 10 
del metro
250-00956/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 57871; 57899).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.05.2017 al 05.05.2017).
Finiment del termini: 08.05.2017; 12:00 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
d’Infància de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè 
presenti l’estudi «L’atenció en salut mental dels infants i adolescents. 
Noves respostes per a afrontar un repte creixent»
356-00623/11

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Vilella Cuadrada, del GP JS (reg. 56389).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 27.04.2017.

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

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació 
Nacional de Grans Empreses de Distribució amb relació al Projecte 
de llei de comerç, serveis i fires
353-00496/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de comerç, serveis 
i fires», el 25.04.2017.

Compareixença en ponència del responsable de comerç de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al 
Projecte de llei de comerç, serveis i fires
353-00498/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de comerç, serveis 
i fires», el 25.04.2017.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Agrupament de 
Botiguers i Comerciants de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de comerç, serveis i fires
353-00502/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de comerç, serveis 
i fires», el 25.04.2017.
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Compareixença en ponència d’una representació de Barcelona 
Oberta amb relació al Projecte de llei de comerç, serveis i fires
353-00507/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de comerç, serveis 
i fires», el 25.04.2017.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Escola Superior 
de Comerç i Distribució amb relació al Projecte de llei de comerç, 
serveis i fires
353-00510/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de comerç, serveis 
i fires», el 25.04.2017.

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
comerç, serveis i fires
353-00511/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de comerç, serveis 
i fires», el 25.04.2017.

Compareixença en ponència de Carles Torrecilla, professor titular del 
Departament de Màrqueting d’Esade, amb relació al Projecte de llei 
de comerç, serveis i fires
353-00517/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de comerç, serveis 
i fires», el 25.04.2017.

Compareixença en ponència de Josep Maria Flores, portaveu de la 
Xarxa de Comerços per la Reforma Horària, amb relació al Projecte 
de llei de comerç, serveis i fires
353-00522/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de comerç, serveis 
i fires», el 25.04.2017.
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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

Suplència en l’exercici de les funcions del vicepresident del Govern 
i conseller d’Economia i Hisenda pel conseller d’Afers Exteriors, 
Relacions Institucionals i Transparència
330-00060/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 58205 / Coneixement: 02.05.2017

A la presidenta del Parlament
Benvolguda Presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 15.4 de la Llei 13/2008, de 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisen-
da, des del dia 30 d’abril fins al dia 6 de maig de 2017, ambdós inclosos, exercirà la 
seva suplència el conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transpa-
rència.

Cordialment,

Barcelona, 19 d’abril de 2017
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat

N. de la r.: El Decret 39/2017, de 19 d’abril, pel qual s’estableix la suplència en 
l’exercici de les funcions del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-
senda des del dia 30 d’abril fins al 6 de maig de 2017, ambdós inclosos, és publicat al 
DOGC 7359, del 28 d’abril del 2017.
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