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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 636/XI del Parlament de Catalunya, sobre els afectats per 
l’índex de referència dels préstecs hipotecaris
250-00909/11

ADOPCIÓ

Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, sessió 16, 09.05.2017, 

DSPC-C 407

La Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió 
tinguda el dia 9 de maig de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre 
les famílies afectades per l’índex de referència dels préstecs hipotecaris (tram. 250-
00909/11), presentada pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent; Joan Ramon Casals i Mata, del Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Rosa Maria Ibarra 
Ollé, del Grup Parlamentari Socialista, i Josep Lluís Franco Rabell, del Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot.

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a les famílies afectades per 

l’índex de referència dels préstecs hipotecaris (IRPH) i, en aquest sentit, declara: 
a) Que és inacceptable l’allargament injustificat de la situació dels afectats per 

l’índex substitutiu de l’IRPH.
b) Que s’ha de donar una solució satisfactòria als afectats per l’IRPH, que hauria 

de consistir en la nul·litat de l’índex i la devolució, amb caràcter retroactiu, de les 
quantitats cobrades indegudament, d’acord amb el que determina la darrera juris-
prudència sobre la matèria.

c) Que considera incomprensible l’incompliment del període establert per la dis-
posició transitòria de l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda EHA/2899/2011, 
del 28 d’octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar al Govern de l’Estat: 
a) Que negociï amb les entitats financeres que ofereixin unes condicions míni-

mes a tots els clients afectats per l’IRPH, consistents en la nul·litat de l’índex i la de-
volució, amb caràcter retroactiu, de les quantitats cobrades indegudament per efecte 
de l’aplicació de qualsevol de les variants de l’IRPH, d’acord amb el que determina 
la darrera jurisprudència sobre la matèria, i que estableixi la via de mediació i arbi-
tratge en els casos de clients que facin la reclamació del cobrament.

b) Que estableixi i apliqui mesures sancionadores i correctores, d’acord amb el 
que estableix la Llei de l’Estat 10/2014, del 26 de juny, d’ordenació, supervisió i sol-
vència de les entitats de crèdit.

c) Que supervisi, per mitjà del Síndic de Greuges i d’òrgans del Banc d’Espanya, 
les novacions i revisions contractuals de les hipoteques amb referències a l’IRPH, 
per a evitar que s’apliquin interessos o tipus desproporcionats i injustos com a con-
seqüència del manteniment de l’IRPH.

d) Que elimini de manera immediata i definitiva l’IRPH «Entitats» i els índexs 
fixos establerts en substitució dels desapareguts IRPH «Caixes» i «Bancs», amb la 
modificació de l’apartat 3 de la disposició addicional quinzena de la Llei de l’Estat 
14/2013, del 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalitza-
ció, «Règim de transició per a la desaparició dels índexs o tipus d’interès de refe-
rència», de manera que s’anul·li la clàusula que fa referència a l’interès i les entitats 
retornin, amb caràcter retroactiu, les quantitats cobrades indegudament.



BOPC 412
17 de maig de 2017

1.10. Acords i resolucions 6

e) Que supervisi, conjuntament amb el Banc d’Espanya i el Síndic de Greuges, 
les revisions dels contractes que firmen algunes entitats financeres amb l’objectiu 
d’evitar que s’hi continuïn aplicant tipus desproporcionats i injustos com a conse-
qüència de l’entrada vigor de l’Ordre EHA/2899/2011, de la disposició addicional 
quinzena de la Llei de l’Estat 14/2013 i de totes les pràctiques abusives de les entitats 
financeres espanyoles denunciades reiteradament per la Comissió Europea.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Negociar amb les entitats financeres que operen a Catalunya perquè acceptin 

els sistemes extrajudicials de resolució de conflictes, com són la mediació i l’arbi-
tratge de consum, i s’hi adhereixin per a resoldre les peticions dels afectats per l’IR-
PH, tenint en compte que han estat declarades nul·les per diverses sentències.

b) Obrir els expedients sancionadors en el cas que es comprovi que s’ha comès 
una infracció administrativa, ja sigui per pràctiques deslleials o abusives cap als 
consumidors, i, en el cas que hi hagi perjudicis econòmics provats com a conseqüèn-
cia de la infracció i aquests estiguin individualitzats, resoldre d’acord amb el Decret 
151/2013, del 9 d’abril, sobre la potestat sancionadora en matèria de consum i sobre 
el procediment de restitució de quantitats percebudes indegudament, reposició de la 
situació alterada i rescabalament de danys i perjudicis.

c) Donar, per mitjà de l’Agència Catalana del Consum i l’Agència de l’Habitat-
ge de Catalunya, la informació necessària i suficient perquè els afectats per l’IRPH 
rebin assessorament sobre les possibilitats de revisió de l’índex i els diversos meca-
nismes per a fer-ho.

d) Fer, en el termini de quatre mesos, mitjançant l’Agència Catalana del Consum 
i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, una campanya institucional pels mitjans de 
comunicació amb les mesures a què fan referència els apartats anteriors, i especial-
ment els acords que s’assoleixin amb les entitats financeres, i habilitar un espai web 
que ofereixi informació i assessorament sobre aquesta matèria.

e) Fer un seguiment actiu de la situació de l’IRPH, per mitjà de l’Agència Catala-
na del Consum i en diàleg amb els afectats per l’IRPH i amb la Plataforma d’Afec-
tats per la Hipoteca, i fer-ne un informe semestral que inclogui l’avaluació i el se-
guiment, en compliment de la normativa de transparència, que ha de fer arribar al 
Parlament i s’ha d’utilitzar en pro de l’aplicació de mesures correctores o de millora 
en benefici de totes les parts. Per a complementar aquest seguiment, s’ha de fer una 
taula de treball amb els afectats per l’aplicació d’aquest índex.

4. El Parlament de Catalunya expressa el seu malestar pel fet que el Parlament 
Europeu, davant la proposta de nou Reglament COM/2013/0641, sobre els índexs 
utilitzats com a referència en els instruments financers i els contractes financers –ar-
ticle 2(2)(a)–, no hagi aprovat que aquest reglament també sigui aplicable als mem-
bres del Sistema Europeu de Bancs Centrals i que, per tant, l’IRPH en quedi exclòs. 
Aquest reglament exigeix condicions tan bàsiques com fer públiques les dades uti-
litzades per a elaborar els índexs –cosa que el Banc d’Espanya incompleix en el cas 
de l’IRPH, amb l’argument que són dades secretes– i que els índexs siguin represen-
tatius dels valors de mercat i subjectes a l’oferta i la demanda.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, Sonia Sierra Infante; el president de la Comissió, 

Joan Garriga Quadres
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Resolució 637/XI del Parlament de Catalunya, sobre els governs i les 
finances locals
250-00860/11

ADOPCIÓ

Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, sessió 16, 09.05.2017, 

DSPC-C 407

La Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió 
tinguda el dia 9 de maig de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre 
la presentació d’un projecte de llei de governs locals (tram. 250-00860/11), presen-
tada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 53249) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 54933).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aprovar i presentar-li, dins el primer semestre del 2017, un projecte de llei de 

governs locals i un projecte de llei de finances locals que reforcin l’autonomia local 
i que garanteixin un sistema de finançament estable i proporcional a unes compe-
tències ben definides dels ens locals, perquè les polítiques públiques es puguin des-
envolupar amb garanties de qualitat i transparència.

b) Impulsar, mentre el Parlament no aprovi una llei de governs locals, la creació 
d’un grup de treball entre la Generalitat, el Govern de l’Estat, les entitats municipa-
listes i els professionals per a adoptar mesures que garanteixin la seguretat jurídica 
i la bona gestió econòmica dels ajuntaments i facilitar alternatives a la falta de per-
sonal funcionari d’habilitació estatal.

c) Reclamar al Govern de l’Estat que modifiqui la Llei 27/2013, del 27 de de-
sembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, i la Llei orgàni-
ca 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, per a 
assegurar que tot l’estalvi obtingut per les entitats locals i per les altres administra-
cions públiques en exercicis anteriors es pugui destinar a prestar serveis a la ciuta-
dania, a exercir les competències clau per a assegurar-ne el benestar i a activar l’eco-
nomia per a generar inversió i ocupació.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, Sonia Sierra Infante; el president de la Comissió, 

Joan Garriga Quadres

Resolució 643/XI del Parlament de Catalunya, sobre les actuacions 
de control de la fauna i l’afectació en la seguretat viària
250-00840/11

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 12, 10.05.2017, DSPC-C 414

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 10 de 
maig de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les actuacions de 
control de la fauna i l’afectació en la seguretat viària (tram. 250-00840/11), presen-
tada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí (reg. 54948).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar les mesures i actuacions establertes en el nou Pla de prevenció de 

danys de fauna cinegètica, que s’està implementant des del mes de febrer, per a con-
trolar la sobrepoblació d’espècies a tot el territori català, amb l’objectiu de minimit-
zar el risc que la circulació incontrolada de certes espècies animals significa per al 
trànsit.

b) Informar semestralment de les mesures adoptades i dels resultats obtinguts.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2017
El secretari de la Comissió, David Rodríguez i González; el president de la Co-

missió, Germà Bel Queralt

Resolució 644/XI del Parlament de Catalunya, sobre la protecció 
integral del turó comú
250-00870/11

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 12, 10.05.2017, DSPC-C 414

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 10 de 
maig de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la protecció inte-
gral del turó (Mustela putorius) (tram. 250-00870/11), presentada pel Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Junts pel Sí (reg. 56407).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer un estudi i una investigació detallada sobre l’estat real del perill d’extin-

ció del turó comú (Mustela putorius) i sobre l’entorn que l’acull, fer un diagnòstic 
global de la seva situació i establir les directrius necessàries per a la protecció i la 
gestió d’aquesta espècie.

b) Tramitar i aprovar el Catàleg de fauna amenaçada de Catalunya per a la fi del 
2018.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2017
El secretari de la Comissió, David Rodríguez i González; el president de la Co-

missió, Germà Bel Queralt



BOPC 412
17 de maig de 2017

1.10. Acords i resolucions 9 

Resolució 645/XI del Parlament de Catalunya, sobre el tancament de 
la central nuclear de Santa María de Garoña
250-00898/11

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 12, 10.05.2017, DSPC-C 414

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 10 de 
maig de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el tancament de 
la central nuclear de Santa María de Garoña (tram. 250-00898/11), 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 exigir al Govern 

de l’Estat que no es torni a reobrir la central nuclear de Santa María de Garoña i 
que es presenti un pla de tancament i desmantellament definitiu d’aquesta central 
abans d’un any.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2017
El secretari de la Comissió, David Rodríguez i González; el president de la Co-

missió, Germà Bel Queralt
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la llibertat d’expressió dels càrrecs 
electes i la separació de poders al Regne d’Espanya
300-00168/11

RETIRADA

Retirada pel GP JS (reg. 59483).
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.05.2017.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament

Proposta de reforma del Reglament del Parlament
211-00001/11

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

Sol·licitud: GP Cs; GP PPC (reg. 59441; 59459).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
18.05.2017 al 19.05.2017).
Finiment del termini: 22.05.2017; 12:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre 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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 59196 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 15.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 59196)

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

1. Continuar impulsant les iniciatives necessàries per adaptar els accessos i l’in-
tercanviador de metro de les línies L1 i L5 de plaça de Sants de Barcelona (Barce-
lonès).

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

2. Continuar informant a la taula de seguiment del Consell de Barri de la Ma-
rina de Barcelona (Barcelonès) de l’estat de les obres, calendari i posada en marxa 
de les dues estacions del ramal de la futura L 10 sud de Metro previstes per al 2018.

Proposta de resolució sobre la implantació del programa de cribratge 
del càncer colorectal
250-00957/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 59517).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.05.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la creació d’un sistema de bústia ètica i 
de bon govern a la Generalitat
250-00959/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 59518; 59535).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.05.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 59691).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 22.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la detenció del doctor Riaz Ahmed
250-00960/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 59536).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.05.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 59692).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 22.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció del gimnàs de l’Escola 
Francesc Aldea i Pérez, de Terrassa
250-00961/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 59519; 59537).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.05.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 59693).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 22.05.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la tarifació del transport públic a Mataró
250-00963/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 59520; 59538).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.05.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 59694).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 22.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els assassinats extrajudicials a les 
Filipines
250-00964/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 59521; 59539).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.05.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 59695).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 22.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els accidents laborals dels joves
250-00965/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 59522).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.05.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 59696).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 22.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la situació de la cirurgia plàstica
250-00966/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 59523; 59540).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.05.2017; 12:00 h.
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PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 59697).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 22.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les compensacions i l’atenció als 
viatgers en cas d’interrupció del servei de metro de Barcelona
250-00968/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 59524).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les compensacions en cas de retard o 
cancel·lació del viatge en els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
250-00969/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 59525).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el Centre de Formació d’Adults de Girona
250-00970/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 59526; 59541).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.05.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 59698).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 22.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de les llistes d’espera en 
el sistema sanitari
250-00971/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 59527).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.05.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’aplicació del règim disciplinari del Cos 
de Mossos d’Esquadra
250-00972/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 59528).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi integral de la 
xarxa de carreteres de la Generalitat
250-00973/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 59529).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la implantació del Registre Unificat de 
Maltractaments Infantils
250-00974/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 59530).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el funcionament del telèfon «Infància 
respon»
250-00975/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 59531).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’anemòmetres en els 
vehicles de bombers amb escala extensible
250-00976/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 59532).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.05.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la lluita contra la malaltia de Parkinson
250-00977/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 59533).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.05.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la vulneració dels drets de les persones 
LGBTI a Txetxènia
250-00978/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 59534; 59542).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.05.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 59699).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 22.05.2017; 12:00 h.

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de 
novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda 
al suïcidi
270-00005/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP PPC; GP Cs (reg. 59470; 59516).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.05.2017; 12:00 h.
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la precarietat 
laboral i la conciliació dels professionals sanitaris
302-00144/11

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 59411 / Coneixement: Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, comunica 

a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la moció subsegüent a 
una interpel·lació (tram. 302-00144/11) presentada el 02/05/2017 i amb número de 
registre 58349.

On hi diu: 
«2. Adoptar mesures urgents durant el 2017 per tal d’estabilitzar la plantilla de 

professionals eventuals del sector salut de titularitat pública (salut pública, ICS, 
EPiC i empreses municipals), incloent les necessàries per tal de cobrir la totalitat de 
les baixes estructurals per jubilació.»

Hi ha de dir: 
«2. Adoptar mesures urgents durant el 2017 per tal d’estabilitzar els professionals 

eventuals del sector salut de titularitat pública (salut pública, ICS, EPiC i empreses 
municipals), incloent les places necessàries per tal de cobrir la totalitat de les baixes 
estructurals per jubilació.»

Palau del Parlament, 11 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença de representants de la Càtedra UNESCO 
de Cicle de Vida i Canvi Climàtic, de l’Escola Superior de Comerç 
Internacional de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió de 
Medi Ambient i Sostenibilitat perquè exposin l’Estudi de sostenibilitat 
sobre la introducció d’un sistema de dipòsit, devolució i retorn 
obligatori per a envasos de begudes: anàlisi ambiental, social i 
econòmica comparativa amb la situació actual
356-00652/11

SOL·LICITUD

Presentació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs (reg. 58660).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 12.05.2017.

Sol·licitud de compareixença de Laura Almarcha Duesa, veterinària 
i membre de l’Associació Cetàcia i del comitè de protecció animal 
del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, davant la Comissió 
de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè exposi els problemes dels 
espectacles amb mamífers marins
356-00654/11

SOL·LICITUD

Presentació: Ferran Civit i Martí, del GP JS, Marina Bravo Sobrino, del GP Cs, 
Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC, Hortènsia Grau Juan, del GP CSP, Marisa 
Xandri Pujol, del GP PPC, Mireia Boya e Busquet, del GP CUP-CC (reg. 58697).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 12.05.2017.

Sol·licitud de compareixença de Míriam Martínez Macipe, veterinària 
tècnica de la Fundació per a l’Assessorament i Acció en Defensa 
dels Animals i coordinadora de SOSdofins, davant la Comissió de 
Medi Ambient i Sostenibilitat perquè exposi els problemes dels 
espectacles amb mamífers marins
356-00655/11

SOL·LICITUD

Presentació: Ferran Civit i Martí, del GP JS, Marina Bravo Sobrino, del GP Cs, 
Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC, Hortènsia Grau Juan, del GP CSP, Marisa 
Xandri Pujol, del GP PPC, Mireia Boya e Busquet, del GP CUP-CC (reg. 58698).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 12.05.2017.
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Sol·licitud de compareixença de Pere Fullana i Palmer, director de 
la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic de l’Escola 
Superior de Comerç Internacional de la Universitat Pompeu Fabra, 
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè presenti 
els resultats de l’Estudi de sostenibilitat sobre la introducció d’un 
sistema de dipòsit, devolució i retorn obligatori per a envasos de 
begudes: anàlisi ambiental, social i econòmica comparativa amb la 
situació actual
356-00663/11

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC (reg. 59349).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 12.05.2017.

Sol·licitud de compareixença d’Albert Batlle, director general de la 
Policia, i de Josep Lluís Trapero, major dels Mossos d’Esquadra, 
davant la Comissió d’Interior perquè informin sobre la detenció i 
la posterior posada en llibertat de la persona que presumptament 
va atropellar un agent dels Mossos d’Esquadra a Rubí el 15 de 
desembre de 2016 i sobre les diferències entre les versions dels fets
356-00664/11

SOL·LICITUD

Presentació: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs (reg. 59373).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 12.05.2017.

Sol·licitud de compareixença de Pere Fullana Palmer, director de 
la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic, de l’Escola 
Superior de Comerç Internacional de la Universitat Pompeu Fabra, 
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi 
sobre l’Estudi de sostenibilitat sobre la introducció d’un sistema de 
dipòsit, devolució i retorn obligatori per a envasos de begudes: anàlisi 
ambiental, social i econòmica comparativa amb la situació actual
356-00665/11

SOL·LICITUD

Presentació: Marisa Xandri Pujol, del GP PPC (reg. 59397).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 12.05.2017.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença de Patricia López, periodista de Público, davant la 
Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00482/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2, 
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.

Compareixença de Carlos Enrique Bayo, periodista de Público, davant 
la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00483/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2, 
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.

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

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

Encàrrec del despatx del conseller de Cultura a la consellera de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge
330-00061/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 59442 / Coneixement: 12.05.2017

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

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència del conseller de Cultura, del 10 al 12 de maig de 2017, amb-
dós inclosos, s’encarregarà del despatx del seu Departament la consellera de Gover-
nació, Administracions Públiques i Habitatge.

Cordialment,

Barcelona, 10 de maig de 2017
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 45/2017, de 9 de maig, d’encàrrec del despatx del conseller de 
Cultura a la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, del 10 al 
12 de maig de 2017, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 7368, de 12 de maig de 2017.
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