
1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O 
CLOSES EN LA FORMULACIÓ

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

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual es modifica el Reglament (CE) 1683/1995 del 
Consell, del 29 de maig de 1995, pel qual s’estableix un mo-
del uniforme de visat
Tram. 295-00192/10
Coneixement de la proposta p. 5

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, 
CANVI O DECAÏMENT

2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
legalitat i la neutralitat política a l’Escola Mireia de Montgat
Tram. 250-01343/10
Rebuig p. 5

Proposta de resolució sobre la incorporació en els 
diferents nivells educatius dels valors per a dignificar la pro-
fessió de comerciant i de marxant
Tram. 250-01345/10
Rebuig p. 5

Proposta de resolució sobre el Projecte 1714 a l’Es-
cola Pia de Calella
Tram. 250-01359/10
Rebuig p. 5

Proposta de resolució sobre el text d’una nadala 
cantada a l’Escola Carme-Vedruna, de Manlleu
Tram. 250-01399/10
Retirada p. 5

Proposta de resolució sobre un cas de discrimina-
ció sexual en una escola de Santa Coloma de Farners
Tram. 250-01431/10
Retirada p. 6

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me relatiu als resultats de l’educació primària i secundària
Tram. 250-01435/10
Rebuig p. 6

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me relatiu a l’externalització de la correcció de les proves de 
competències bàsiques de quart d’ESO
Tram. 250-01436/10
Retirada p. 6

Proposta de resolució sobre una piulada del secre-
tari general del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya
Tram. 250-01560/10
Rebuig p. 6

Proposta de resolució sobre l’acció exterior de la 
Generalitat
Tram. 250-01592/10
Rebuig p. 6

Proposta de resolució sobre el projecte per a instal-
lar una explotació porcina a Vimbodí i Poblet
Tram. 250-01613/10
Retirada p. 6

Proposta de resolució sobre la disponibilitat d’un 
ambulatori obert les vint-i-quatre hores del dia a tots els mu-
nicipis
Tram. 250-01624/10
Rebuig p. 6

Proposta de resolució sobre la gestió de la crisi en 
el mercat comunitari de fruita i hortalisses
Tram. 250-01635/10
Retirada p. 6

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

3.10.19. Designacions de membres de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals

Procediment per a designar un membre del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals
Tram. 286-00001/10
Propostes de candidats p. 7

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les obres de millora-
ment de la carretera C-37 entre el Pont d’Armentera i Querol
Tram. 250-01647/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 7

Proposta de resolució sobre el reconeixement dels 
coeficients reductors de l’edat de jubilació dels membres del 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01648/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 7
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Proposta de resolució sobre el reconeixement del 
quist de Tarlov com a malaltia rara
Tram. 250-01651/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 7

Proposta de resolució sobre la restitució de la plaça 
d’educador de la Unitat de Suport a l’Educació Especial de 
l’Escola Sant Vicenç, de Mollet del Vallès
Tram. 250-01652/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 7

Proposta de resolució sobre els límits d’ingressos 
familiars màxims per a accedir als habitatges de protecció 
oficial
Tram. 250-01653/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució sobre la incorporació de les 
necessitats dels vianants i els ciclistes als projectes de no-
ves infraestructures
Tram. 250-01654/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució de rebuig de la reducció del 
personal sanitari i del pressupost per a la sanitat pública
Tram. 250-01655/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució sobre la investigació de la 
mort sobtada cardíaca
Tram. 250-01656/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució sobre la paralització del tras-
pàs de competències dels serveis de diagnòstic per la imat-
ge de l’Institut Català de la Salut a l’empresa Institut de Diag-
nòstic per la Imatge
Tram. 250-01657/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució sobre l’accés a les places de 
l’Institut Carles Vallbona, de Granollers
Tram. 250-01658/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució sobre la revocació de la ins-
trucció interna dels Mossos d’Esquadra relativa als canvis 
en el protocol de la vigència de les ordres de detenció po-
licial
Tram. 250-01659/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució sobre els pagaments dels 
ajuts compensatoris de muntanya i ramaderia ecològica
Tram. 250-01660/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució de suport als encausats del 
cas Expert
Tram. 250-01662/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9

Proposta de resolució sobre el Consorci per a la 
Normalització Lingüística
Tram. 250-01663/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les condicions de 
treball
Tram. 300-00330/10
Presentació p. 9

Interpel·lació al Govern sobre els compromisos en 
educació per al 2015
Tram. 300-00331/10
Presentació p. 9

Interpel·lació al Govern sobre el balanç de la dese-
na legislatura
Tram. 300-00332/10
Presentació p. 9

Interpel·lació al Govern sobre el balanç i les pers-
pectives del Govern
Tram. 300-00333/10
Presentació p. 10

Interpel·lació al Govern sobre la situació política da-
vant les eleccions del 27 de setembre
Tram. 300-00334/10
Presentació p. 10

Interpel·lació al Govern sobre el full de ruta social
Tram. 300-00335/10
Presentació p. 10

Interpel·lació al Govern sobre els perills de la ines-
tabilitat política
Tram. 300-00336/10
Presentació p. 10

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost
Tram. 410-00002/10
Elecció de la vicepresidenta p. 11

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència so-
bre la campanya institucional «Preparats»
Tram. 354-00424/10
Rebuig de la sol·licitud p. 11

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència so-
bre l’edició del llibre Vàrem mirar ben al lluny del desert
Tram. 354-00425/10
Rebuig de la sol·licitud p. 11

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern so-
bre els objectius del seu departament
Tram. 354-00426/10
Acord sobre la sol·licitud p. 11

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Re-
lacions Institucionals sobre els objectius del seu departa-
ment
Tram. 354-00427/10
Acord sobre la sol·licitud p. 11

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció sobre els objectius del seu departament
Tram. 354-00428/10
Retirada de la sol·licitud p. 11

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del director general 
de Planificació i Recerca en Salut davant la Comissió de 
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Salut perquè informi sobre les polítiques de recerca i inno-
vació en l’àmbit de les ciències biomèdiques
Tram. 356-01234/10
Acord sobre la sol·licitud p. 12

Sol·licitud de compareixença de Gabriel Capellà i 
Munar, responsable de recerca i innovació en salut del De-
partament de Salut, davant la Comissió de Salut perquè in-
formi sobre les polítiques de recerca i innovació en l’àmbit 
de les ciències biomèdiques
Tram. 356-01235/10
Acord sobre la sol·licitud p. 12

Sol·licitud de compareixença del secretari general 
de l’Esport davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
expliqui el capteniment del Govern envers les actituds en 
l’esport
Tram. 356-01245/10
Rebuig de la sol·licitud p. 12

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem-
bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre la sentència del Tribunal Suprem relativa a 
l’adjudicació del contracte de gestió del servei de subminis-
trament d’aigua en alta de la xarxa Ter-Llobregat
Tram. 355-00167/10
Substanciació p. 12

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el conseller de Territori i Sostenibi-
litat sobre el procés de privatització i d’adjudicació de l’em-
presa pública Aigües Ter Llobregat
Tram. 355-00168/10
Substanciació p. 12

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autori-
tats, de funcionaris i d’altres persones

Compareixença d’una representació de l’Institut 
Agrícola Català de Sant Isidre amb relació al Projecte de llei 
del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obliga-
cions i els contractes
Tram. 353-01318/10
Substanciació p. 12

Compareixença d’una representació d’Unió de Pa-
gesos amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 353-01320/10
Substanciació p. 13

Compareixença de Carmen Gete-Alonso, catedràti-
ca de dret civil i vocal de la Secció de Drets Reals de la Co-
missió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
Tram. 353-01323/10
Substanciació p. 13

Compareixença de Joan Carles Ollé, director de la 
Comissió de Codificació de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les obligacions i els contractes
Tram. 353-01327/10
Substanciació p. 13

Compareixença d’Antoni Mirambell i Abancó, pre-
sident de la Secció d’Obligacions i Contractes de la Comis-
sió de Codificació de Catalunya i vocal del Consell Rector 
de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, re-
latiu a les obligacions i els contractes
Tram. 353-01328/10
Substanciació p. 13

Compareixença de Mariló Gramunt Fombuena, 
membre de la Secció d’Obligacions i Contractes de la Co-
missió de Codificació de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
Tram. 353-01329/10
Substanciació p. 13

Compareixença d’una representació de la Xarxa de 
Custòdia del Territori amb relació al Projecte de llei del llibre 
sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
Tram. 353-01333/10
Substanciació p. 13

Compareixença de Lorenzo Prats, catedràtic de 
dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalu-
nya, relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 353-01336/10
Substanciació p. 14

Compareixença de Gabriel Capellà, responsable 
de recerca i innovació en salut de la Direcció General de 
Planificació i Recerca del Departament de Salut, davant la 
Comissió de Salut per a informar sobre la recerca biomèdi-
ca, els centres Cerca biomèdics i els acomiadaments d’in-
vestigadors
Tram. 357-00397/10
Substanciació p. 14

Compareixença del director general de Planificació 
i Recerca en Salut davant la Comissió de Salut per a infor-
mar sobre les polítiques de recerca i innovació en l’àmbit de 
les ciències biomèdiques
Tram. 357-01427/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 14
Substanciació p. 14

Compareixença de Gabriel Capellà i Munar, res-
ponsable de recerca i innovació en salut del Departament de 
Salut, davant la Comissió de Salut per a informar sobre les 
polítiques de recerca i innovació en l’àmbit de les ciències 
biomèdiques
Tram. 357-01428/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 14
Substanciació p. 14

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 58
Convocada per al 21 de juliol de 2015 p. 14

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Compliment del pressupost de despeses del Parla-
ment de Catalunya en data del 30 de juny de 2015
Tram. 237-00001/10
Proposta al Ple p. 16

4.90.15. Contractació

Contractació del subministrament i la instal·lació 
d’un sistema de climatització i ventilació per al Saló de Ses-
sions del Parlament de Catalunya
Tram. 620-00009/10
Formalització del contracte p. 17
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.40. ACORDS AMB RELACIÓ A LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual es 
modifica el Reglament (CE) 1683/1995 del 
Consell, del 29 de maig de 1995, pel qual 
s’estableix un model uniforme de visat
Tram. 295-00192/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Interior, d’acord amb l’article 181 del 
Reglament, ha conegut la proposta.

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 el compliment 
de la legalitat i la neutralitat política a l’Esco-
la Mireia de Montgat
Tram. 250-01343/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió 42, tinguda el 16.07.2015, DSPC-C 785.

Proposta de resolució sobre la incorporació 
en els diferents nivells educatius dels valors 
per a dignificar la professió de comerciant i 
de marxant
Tram. 250-01345/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió 42, tinguda el 16.07.2015, DSPC-C 785.

Proposta de resolució sobre el Projecte 1714 
a l’Escola Pia de Calella
Tram. 250-01359/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió 42, tinguda el 16.07.2015, DSPC-C 785.

Proposta de resolució sobre el text d’una 
nadala cantada a l’Escola Carme-Vedruna, 
de Manlleu
Tram. 250-01399/10

Retirada

Retirada en la sessió 42 de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats, tinguda el 16.07.2015, DSPC-C 785.
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Proposta de resolució sobre un cas de dis-
criminació sexual en una escola de Santa 
Coloma de Farners
Tram. 250-01431/10

Retirada

Retirada en la sessió 42 de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats, tinguda el 16.07.2015, DSPC-C 785.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe relatiu als resultats de l’educa-
ció primària i secundària
Tram. 250-01435/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió 42, tinguda el 16.07.2015, DSPC-C 785.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe relatiu a l’externalització de la 
correcció de les proves de competències 
bàsiques de quart d’ESO
Tram. 250-01436/10

Retirada

Retirada en la sessió 42 de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats, tinguda el 16.07.2015, DSPC-C 785.

Proposta de resolució sobre una piulada del 
secretari general del Consell de Diplomàcia 
Pública de Catalunya
Tram. 250-01560/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 65, tinguda el 15.07.2015, DSPC-C 778.

Proposta de resolució sobre l’acció exterior 
de la Generalitat
Tram. 250-01592/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió 65, tinguda el 15.07.2015, DSPC-C 778.

Proposta de resolució sobre el projecte per 
a instal·lar una explotació porcina a Vimbodí 
i Poblet
Tram. 250-01613/10

Retirada

Retirada en la sessió 26 de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, tingu-
da el 15.07.2015, DSPC-C 781.

Proposta de resolució sobre la disponibilitat 
d’un ambulatori obert les vint-i-quatre hores 
del dia a tots els municipis
Tram. 250-01624/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió 35, tin-
guda el 16.07.2015, DSPC-C 782.

Proposta de resolució sobre la gestió de la 
crisi en el mercat comunitari de fruita i hor-
talisses
Tram. 250-01635/10

Retirada

Retirada en la sessió 26 de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, tingu-
da el 15.07.2015, DSPC-C 781.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.19. DESIGNACIONS DE MEMBRES 
DE LA CORPORACIÓ CATALANA 
DE MITJANS AUDIOVISUALS

Procediment per a designar un membre del 
Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals
Tram. 286-00001/10

Propostes de candidats
Reg. 121076 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 17.07.2015

Proposta de candidata presentada pel GP ERC  
(reg. 121076)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 157.1 del Reglament del Par-
lament, proposa com a membre del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(NT 286-00001/10), la candidata següent: 

– Sra. Rita Marzoa i Font

Per donar compliment al que estableix l’article 157.1 
del Reglament del Parlament, s’adjunten els currícu-
lums de la candidata.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2015

Marta Rovira i Vergés
Portaveu GP ERC

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre les obres de 
millorament de la carretera C-37 entre el 
Pont d’Armentera i Querol
Tram. 250-01647/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP ERC; GP CiU; GP C’s (reg. 120852; 
120881; 120928).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.07.2015 al 21.07.2015).
Finiment del termini: 22.07.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixe-
ment dels coeficients reductors de l’edat de 
jubilació dels membres del Cos de Mossos 
d’Esquadra
Tram. 250-01648/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP ERC; GP CiU; GP C’s (reg. 120853; 
120882; 120929).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.07.2015 al 21.07.2015).
Finiment del termini: 22.07.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixe-
ment del quist de Tarlov com a malaltia rara
Tram. 250-01651/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP ERC; GP CiU; GP C’s (reg. 120854; 
120883; 120931).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.07.2015 al 21.07.2015).
Finiment del termini: 22.07.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la restitució de 
la plaça d’educador de la Unitat de Suport a 
l’Educació Especial de l’Escola Sant Vicenç, 
de Mollet del Vallès
Tram. 250-01652/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP ERC; GP CiU; GP C’s (reg. 120855; 
120884; 120930).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.07.2015 al 21.07.2015).
Finiment del termini: 22.07.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre els límits d’in-
gressos familiars màxims per a accedir als 
habitatges de protecció oficial
Tram. 250-01653/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP ERC; GP CiU; GP C’s (reg. 120856; 
120885; 120932).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.07.2015 al 21.07.2015).
Finiment del termini: 22.07.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la incorporació 
de les necessitats dels vianants i els ciclis-
tes als projectes de noves infraestructures
Tram. 250-01654/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s (reg. 120886; 120933).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.07.2015 al 21.07.2015).
Finiment del termini: 22.07.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució de rebuig de la reduc-
ció del personal sanitari i del pressupost per 
a la sanitat pública
Tram. 250-01655/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP ERC; GP CiU; GP C’s (reg. 120857; 
120887; 120934).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.07.2015 al 21.07.2015).
Finiment del termini: 22.07.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la investigació 
de la mort sobtada cardíaca
Tram. 250-01656/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP ERC; GP CiU (reg. 120858; 120888).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.07.2015 al 21.07.2015).
Finiment del termini: 22.07.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la paralització 
del traspàs de competències dels serveis de 
diagnòstic per la imatge de l’Institut Català 
de la Salut a l’empresa Institut de Diagnòstic 
per la Imatge
Tram. 250-01657/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP ERC; GP CiU (reg. 120859; 120889).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.07.2015 al 21.07.2015).
Finiment del termini: 22.07.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’accés a les 
places de l’Institut Carles Vallbona, de Gra-
nollers
Tram. 250-01658/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP ERC; GP CiU; GP C’s (reg. 120860; 
120890; 120935).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.07.2015 al 21.07.2015).
Finiment del termini: 22.07.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la revocació de 
la instrucció interna dels Mossos d’Esqua-
dra relativa als canvis en el protocol de la vi-
gència de les ordres de detenció policial
Tram. 250-01659/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP ERC; GP CiU; GP C’s (reg. 120861; 
120891; 120936).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.07.2015 al 21.07.2015).
Finiment del termini: 22.07.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els pagaments 
dels ajuts compensatoris de muntanya i ra-
maderia ecològica
Tram. 250-01660/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP ERC; GP CiU; GP C’s (reg. 120862; 
120892; 120937).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.07.2015 al 21.07.2015).
Finiment del termini: 22.07.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució de suport als encau-
sats del cas Expert
Tram. 250-01662/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP C’s (reg. 120938).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.07.2015 al 21.07.2015).
Finiment del termini: 22.07.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el Consorci per 
a la Normalització Lingüística
Tram. 250-01663/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP C’s (reg. 120893; 120939).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.07.2015 al 21.07.2015).
Finiment del termini: 22.07.2015; 09:30 h.

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les condicions 
de treball
Tram. 300-00330/10

Presentació
GP SOC

Reg. 121036 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 17.07.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 21, 22, 23 
i 24 de juliol de 2015.

– Sobre les condicions de treball.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre els compromi-
sos en educació per al 2015
Tram. 300-00331/10

Presentació
Anna Simó i Castelló, del GP ERC

Reg. 121047 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 17.07.2015

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 21, 22, 23 i 24 de juliol de 2015.

– Quin és el capteniment del govern de la Generali-
tat en relació als compromisos per al 2015 en matèria 
educativa?

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2015

Anna Simó i Castelló
Diputada GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre el balanç de la 
desena legislatura
Tram. 300-00332/10

Presentació
GP C’s

Reg. 121077 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 17.07.2015

A la Mesa del Parlament

Sobre el balanç del Govern de la desena legislatura del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que 
estableix l’article 138 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la interpel·lació següent, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 21, 22, 23 i 24 de juliol de 2015.

– Sobre el balanç del Govern de la desena legislatura.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2015

Albert Rivera Díaz
President GP C’s
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Interpel·lació al Govern sobre el balanç i les 
perspectives del Govern
Tram. 300-00333/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 121078 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 17.07.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 138 del Regla-
ment del Parlament, presenten al Govern la interpel-
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 21, 22, 23 i 24 de 
juliol de 2015.

– Balanç i perspectives del Govern.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2015

Dolors Camats i Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, GP ICV-EUiA 

Interpel·lació al Govern sobre la situació polí-
tica davant les eleccions del 27 de setembre
Tram. 300-00334/10

Presentació
G Mixt

Reg. 121080 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 17.07.2015

A la Mesa del Parlament

Isabel Vallet Sànchez, portaveu adjunta del Grup 
Mixt, d’acord amb el que estableix l’article 138 del Re-
glament del Parlament, presenta al Govern la interpel-
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 21, 22, 23 i 24 de 
juliol.

Interpel·lació al Govern sobre la situació política del 
país a les portes de les eleccions del proper 27 de se-
tembre.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2015

Isabel Vallet Sànchez
Portaveu adjunta G Mixt

Interpel·lació al Govern sobre el full de ruta 
social
Tram. 300-00335/10

Presentació
GP PPC

Reg. 121081 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 17.07.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 21, 22, 23 i 24 de juliol de 2015.

– Sobre el full de ruta social del Govern.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2015

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu GP PPC

Interpel·lació al Govern sobre els perills de la 
inestabilitat política
Tram. 300-00336/10

Presentació
GP PPC

Reg. 121082 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 17.07.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 21, 22, 23 i 24 de juliol de 2015.

– Sobre els perills de la inestabilitat política del Go-
vern.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2015

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu GP PPC
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4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost
Tram. 410-00002/10

Elecció de la vicepresidenta

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió tinguda el 15 de juliol de 2015, d’acord amb els 
articles 41.2 i 42.1 del Reglament del Parlament, i a pro-
posta del Grup Parlamentari Socialista, ha elegit vice-
presidenta la diputada Carmen García Lores en substi-
tució de la diputada Rocío Martínez-Sampere Rodrigo.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2015

La secretària de la Comissió, Alba Vergés i Bosch; el 
president de la Comissió, Antoni Fernández Teixidó

4.53. SESSIONS INFORMATIVES  
I COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
la Presidència sobre la campanya institucio-
nal «Preparats»
Tram. 354-00424/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 65, tinguda el 15.07.2015, DSPC-C 778.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
la Presidència sobre l’edició del llibre Vàrem 
mirar ben al lluny del desert
Tram. 354-00425/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 65, tinguda el 15.07.2015, DSPC-C 778.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb la vicepresi-
denta del Govern sobre els objectius del seu 
departament
Tram. 354-00426/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Afers Institucionals, en la sessió 65, tinguda 
el 15.07.2015, DSPC-C 778.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb la consellera 
de Governació i Relacions Institucionals so-
bre els objectius del seu departament
Tram. 354-00427/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Afers Institucionals, en la sessió 65, tinguda 
el 15.07.2015, DSPC-C 778.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural amb el conseller d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre 
els objectius del seu departament
Tram. 354-00428/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió 26 de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, tingu-
da el 15.07.2015, DSPC-C 781.
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4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del director 
general de Planificació i Recerca en Salut 
davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre les polítiques de recerca i innovació 
en l’àmbit de les ciències biomèdiques
Tram. 356-01234/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Salut, en la sessió 35, tinguda el 16.07.2015, 
DSPC-C 782.

Sol·licitud de compareixença de Gabriel Ca-
pellà i Munar, responsable de recerca i in-
novació en salut del Departament de Salut, 
davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre les polítiques de recerca i innovació 
en l’àmbit de les ciències biomèdiques
Tram. 356-01235/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Salut, en la sessió 35, tinguda el 16.07.2015, 
DSPC-C 782.

Sol·licitud de compareixença del secreta-
ri general de l’Esport davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè expliqui el cap-
teniment del Govern envers les actituds en 
l’esport
Tram. 356-01245/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 65, tinguda el 15.07.2015, DSPC-C 778.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el conseller 
de Territori i Sostenibilitat sobre la sentèn-
cia del Tribunal Suprem relativa a l’adjudi-
cació del contracte de gestió del servei de 
subministrament d’aigua en alta de la xarxa 
Ter-Llobregat
Tram. 355-00167/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 36 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
15.07.2015, DSPC-C 780.

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el conseller 
de Territori i Sostenibilitat sobre el procés de 
privatització i d’adjudicació de l’empresa pú-
blica Aigües Ter Llobregat
Tram. 355-00168/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 36 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
15.07.2015, DSPC-C 780.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’una representació de 
l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre amb 
relació al Projecte de llei del llibre sisè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les obliga-
cions i els contractes
Tram. 353-01318/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 42 de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans, tinguda el 16.07.2015, DSPC-
C 786.
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Compareixença d’una representació d’Unió 
de Pagesos amb relació al Projecte de llei 
del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, re-
latiu a les obligacions i els contractes
Tram. 353-01320/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 42 de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans, tinguda el 16.07.2015, DSPC-
C 786.

Compareixença de Carmen Gete-Alonso, 
catedràtica de dret civil i vocal de la Secció 
de Drets Reals de la Comissió de Codifica-
ció de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les obligacions i els contractes
Tram. 353-01323/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 42 de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans, tinguda el 16.07.2015, DSPC-
C 786.

Compareixença de Joan Carles Ollé, direc-
tor de la Comissió de Codificació de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei del llibre 
sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
Tram. 353-01327/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 42 de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans, tinguda el 16.07.2015, DSPC-
C 786.

Compareixença d’Antoni Mirambell i Aban-
có, president de la Secció d’Obligacions i 
Contractes de la Comissió de Codificació de 
Catalunya i vocal del Consell Rector de l’Ob-
servatori de Dret Privat de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei del llibre sisè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les obliga-
cions i els contractes
Tram. 353-01328/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 42 de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans, tinguda el 16.07.2015, DSPC-
C 786.

Compareixença de Mariló Gramunt Fombu-
ena, membre de la Secció d’Obligacions i 
Contractes de la Comissió de Codificació de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei del 
llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les obligacions i els contractes
Tram. 353-01329/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 42 de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans, tinguda el 16.07.2015, DSPC-
C 786.

Compareixença d’una representació de la 
Xarxa de Custòdia del Territori amb relació 
al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
Tram. 353-01333/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 42 de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans, tinguda el 16.07.2015, DSPC-
C 786.
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Compareixença de Lorenzo Prats, catedràtic 
de dret civil de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei del 
llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les obligacions i els contractes
Tram. 353-01336/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 42 de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans, tinguda el 16.07.2015, DSPC-
C 786.

Compareixença de Gabriel Capellà, respon-
sable de recerca i innovació en salut de la 
Direcció General de Planificació i Recerca 
del Departament de Salut, davant la Comis-
sió de Salut per a informar sobre la recerca 
biomèdica, els centres Cerca biomèdics i els 
acomiadaments d’investigadors
Tram. 357-00397/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comissió de 
Salut, tinguda el 16.07.2015, DSPC-C 782.

Compareixença del director general de Pla-
nificació i Recerca en Salut davant la Comis-
sió de Salut per a informar sobre les políti-
ques de recerca i innovació en l’àmbit de les 
ciències biomèdiques
Tram. 357-01427/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 35, tin-
guda el 16.07.2015, DSPC-C 782.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comissió de 
Salut, tinguda el 16.07.2015, DSPC-C 782.

Compareixença de Gabriel Capellà i Munar, 
responsable de recerca i innovació en salut 
del Departament de Salut, davant la Comis-
sió de Salut per a informar sobre les políti-
ques de recerca i innovació en l’àmbit de les 
ciències biomèdiques
Tram. 357-01428/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 35, tin-
guda el 16.07.2015, DSPC-C 782.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comissió de 
Salut, tinguda el 16.07.2015, DSPC-C 782.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària 58

Convocada per al 21 de juliol de 2015

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us con-
voco a la sessió següent del Ple del Parlament, el 21 de 
juliol de 2015, a les 16.00 h, al Saló de sessions.

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 22 de juliol, a les 10.00 h).

2. Situació de compatibilitat de diputats. Tram. 234-
00033/10. a 234-00038/10. Comissió de l’Estatut dels 
Diputats. Debat i votació dels dictàmens de la Comis-
sió (Dictàmens: BOPC 615, 22 i BOPC 640, 56).

3. Comunicació al Ple de la composició de les meses 
de les comissions (art. 41.2 del Reglament).

4. Compliment del pressupost de despeses del Par-
lament de Catalunya en data del 30 de juny de 2015. 
Tram. 237-00001/10. Mesa Ampliada. Informe sobre 
el compliment del pressupost de despeses (informe: 
BOPC 653, 16).

5. Proposició de llei de finançament del sistema in-
tegrat del transport públic de Catalunya. Tram. 202-
00060/10. Comissió de Territori i Sostenibilitat. De-
bat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: 
BOPC 644, 3).
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6. Projecte de llei sobre les organitzacions interpro-
fessionals agroalimentàries de Catalunya. Tram. 200-
00040/10. Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural. Debat i votació del dicta-
men de la Comissió (dictamen: BOPC 645, 3).

7. Projecte de llei per la qual es modifica la Llei 10/2001, 
de 13 de juliol, d’arxius i documents. Tram. 200-
00046/10. Govern de la Generalitat. Proposta de trami-
tació en lectura única (text presentat: BOPC 636, 3).

8. Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008. Tram. 202-00050/10. Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural. Debat i votació del dictamen de la Co-
missió (dictamen: BOPC 606, 3).

9. Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, 
de 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per se-
gregació de part dels termes municipals de Barberà del 
Vallès i de Cerdanyola del Vallès. Tram. 202-00071/10. 
Comissió d’Afers Institucionals. Debat i votació del 
dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 646, 3).

10. Projecte de llei del voluntariat. Tram. 200-00013/10. 
Comissió de Benestar, Família i Immigració. Debat i 
votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 
647, 3).

11. Projecte de llei d’incorporació de la propietat tem-
poral i de la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya. Tram. 200-00022/10. Comis-
sió de Justícia i Drets Humans. Debat i votació del dic-
tamen de la Comissió (dictamen: BOPC 648, 3).

12. Proposició de llei de mesures urgents per a fer 
front a l’emergència habitacional i a la pobresa energè-
tica. Tram. 202-00062/10. Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat. Debat i votació del dictamen de la Comis-
sió (dictamen: BOPC 652, 3).

13. Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional primera de la Llei 10/2011, de simplificació 
i millorament de la regulació normativa. Tram. 202-
00092/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat de to-
talitat i votació de l’esmena a la totalitat (text presen-
tat: BOPC 561, 42).

14. Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política. Tram. 261-00004/10. Comissió d’Investiga-
ció sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de 
Corrupció Política. Debat i votació del dictamen de la 
comissió (dictamen: BOPC 654, 3).

15. Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair. Tram. 261-00003/10. Comissió d’In-
vestigació sobre la Fallida de Spanair. Debat i votació 
del dictamen de la comissió (dictamen: BOPC 616, 3).

16. Informe de la Comissió d’Estudi de la Reforma 
Horària. Tram. 260-00003/10. Comissió d’Estudi de 
la Reforma Horària. Debat i votació del document que 

recull el resultat dels treballs de la comissió (informe: 
BOPC 630, 3).

17. Informe de la Comissió d’Estudi de les Políti-
ques Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa. 
Tram. 260-00004/10. Comissió d’Estudi de les Políti-
ques Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa. 
Debat i votació del document que recull el resultat dels 
treballs de la comissió (informe: BOPC 656, 3).

18. Informe del Grup de Treball de Revisió del Mo-
del dels Centres d’Internament d’Estrangers. Tram. 
266-00001/10. Grup de Treball de Revisió del Model 
dels Centres d’Internament d’Estrangers. Debat i vota-
ció del document que recull el resultat dels treballs del 
grup de treball (informe: BOPC 641, 3).

19. Memòria de la Comissió de Peticions corresponent 
al període comprès entre l’1 de juliol de 2014 i el 15 de 
juliol de 2015. Tram. 264-00002/10. Comissió de Peti-
cions. Presentació de la memòria.

20. Procediment per a designar un membre del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals. Tram. 286-00001/10. Grups parlamen-
taris. Designació.

21. Procediment per a elegir dos membres del Plenari 
del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. Tram. 
284-00026/10. President de la Generalitat. Designació.

22. Interpel·lació al Govern sobre les condicions de 
treball. Tram. 300-00330/10. Grup Parlamentari Soci-
alista. Substanciació.

23. Interpel·lació al Govern sobre els compromisos en 
educació per al 2015. Tram. 300-00331/10. Anna Si-
mó i Castelló, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya. Substanciació.

24. Interpel·lació al Govern sobre el balanç de la dese-
na legislatura. Tram. 300-00332/10. Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans. Substanciació.

25. Interpel·lació al Govern sobre el balanç i les pers-
pectives del Govern. Tram. 300-00333/10. Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Substanciació.

26. Interpel·lació al Govern sobre els perills de la ines-
tabilitat política. Tram. 300-00336/10. Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

27. Interpel·lació al Govern sobre el full de ruta social. 
Tram. 300-00335/10. Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. Substanciació.

28. Interpel·lació al Govern sobre la situació política 
davant les eleccions del 27 de setembre. Tram. 300-
00334/10. Grup Mixt. Substanciació.

29. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el Pacte per a la infància a Catalunya. Tram. 302-
00307/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat i vo-
tació.
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30. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els espais naturals. Tram. 302-00308/10. Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació.

31. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’actuació del Departament d’Economia i Coneixe-
ment en el procés de licitació d’Aigües Ter Llobregat. 
Tram. 302-00309/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Debat i votació.

32. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el procés d’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat i 
la repercussió en les finances de la Generalitat. Tram. 
302-00310/10. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació.

33. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les prioritats de l’acció del Govern. Tram. 302-
00311/10. Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya. Debat i votació.

34. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures per a fomentar la participació demo-
cràtica, l’accessibilitat i la simplificació de processos 
en les eleccions al Parlament. Tram. 302-00312/10. 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya. Debat i votació.

La presidenta
Núria de Gispert i Català

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2015

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.05. PRESSUPOST DEL PARLAMENT

Compliment del pressupost de despeses del 
Parlament de Catalunya en data del 30 de 
juny de 2015
Tram. 237-00001/10

Proposta al Ple

Al Ple del Parlament

La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el 8 de ju-
liol de 2015, d’acord amb l’article 29.3.h i 4 del Re-
glament del Parlament, acorda de proposar al Ple el 
compliment del pressupost de despeses del Parlament 
de Catalunya en data del 30 de juny de 2015 (tram. 
237-00001/10).

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2015

El secretari primer La presidenta 
Pere Navarro i Morera Núria de Gispert i Català
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Parlament de Catalunya

Informe sobre el compliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2015 a 30.06.2015. Estat d'execució

Cap. Article Pressupost  
definitiu

Autoritzacions Pressupost  
disponible

Disposicions Obligacions  
reconegudes

1 10 6.707.649,10 3.432.213,93 3.275.435,17 3.432.213,93 3.432.213,93
11 744.670,03 382.377,73 362.292,30 382.377,73 382.377,73
12 12.514.206,67 6.602.459,25 5.911.747,42 6.602.459,25 6.602.459,25
13 68.847,15 34.371,40 34.475,75 34.371,40 34.371,40
15 70.000,00 3.785,07 66.214,93 3.785,07 3.785,07
16 4.444.325,00 1.972.189,11 2.472.135,89 1.972.189,11 1.972.189,11
17 1.109.840,22 231.628,45 878.211,77 231.628,45 231.628,45

Resultat 25.659.538,17 12.659.024,94 13.000.513,23 12.659.024,94 12.659.024,94

2 20 654.240,98 186.485,45 467.755,53 166.485,45 96.537,39
21 874.761,03 671.083,30 203.677,73 609.701,86 333.249,70
22 3.847.757,76 2.242.403,98 1.605.353,78 1.894.704,26 1.096.709,05
23 5.664.534,42 2.916.047,60 2.748.486,82 2.916.047,60 2.916.047,60
24 917.099,58 733.693,86 183.405,72 357.693,86 357.693,86

Resultat 11.958.393,77 6.749.714,19 5.208.679,58 5.944.633,03 4.800.237,60

4 48 16.122.898,79 7.783.250,00 8.339.648,79 7.783.250,00 7.783.250,00
Resultat 16.122.898,79 7.783.250,00 8.339.648,79 7.783.250,00 7.783.250,00

6 61 665.905,80 432.282,44 233.623,36 432.282,44 114.928,86
62 456.953,20 450.287,34 6.665,86 12.569,84 12.569,84
64 11.324,16 4.337,85 6.986,31 4.337,85 4.337,85
65 344.491,47 35.107,44 309.384,03 35.107,44 35.107,44
67 11.536,38 6.864,99 4.671,39 6.864,99 6.864,99

Resultat 1.490.211,01 928.880,06 561.330,95 491.162,56 173.808,98

8 83 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
Resultat 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Resultat 55.241.041,74 28.120.869,19 27.120.172,55 26.878.070,53 25.416.321,52

4.90.15. CONTRACTACIÓ

Contractació del subministrament i la instal-

lació d’un sistema de climatització i ventila-
ció per al Saló de Sessions del Parlament de 
Catalunya
Tram. 620-00009/10

Formalització del contracte

Anunci pel qual es fa pública la formalització del con-
tracte del subministrament i la instal·lació d’un sistema 
de climatització i ventilació per al Saló de Sessions del 
Parlament de Catalunya (exp. 620-00009/10)

D’acord amb el que estableix la clàusula 34.1 del plec 
de clàusules administratives del contracte del submi-
nistrament i la instal·lació d’un sistema de climatitza-
ció i ventilació per al Saló de Sessions del Parlament 

de Catalunya, es fa pública la formalització d’aquest 
contracte.

Sistema de licitació: procediment obert, tramitació or-
dinària.

Expedient: 620-00009/10.

Objecte: el subministrament i la instal·lació d’un siste-
ma de climatització i ventilació per al Saló de Sessions 
del Parlament de Catalunya.

Empresa adjudicatària: EMTE SERVICE, SAU.

Import del contracte: 194.753,01 € (21% d’IVA no inclòs).

Data de formalització: 13 de juliol de 2015.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2015

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general
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