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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de 
la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa
202-00001/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC (reg. 7572; 7599; 7619).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 15.02.2016; 09:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els pagaments pendents a les residències de 
gent gran, als centres del tercer sector social, a les farmàcies i als centres 
sanitaris concertats
250-00007/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 2404; 2586 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 08.02.2016

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 2404)

Esmena 1, GP SOC (1)

D’addició
Nou punt 2bis
«2bis. Instar el Govern de l’Estat a fer efectiva, amb caràcter retroactiu, la inversió 

en dependència que estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’au-
tonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.»

Esmena 2, GP SOC (2)

De modificació
Del punt 6
«6. Establir un calendari d’obres per a la construcció i manteniment dels centres es-

colars de Catalunya, prioritzant l’eliminació dels centres que utilitzen barracots com a 
aules.»

Esmena 3, GP SOC (3)

D’addició
D’un nou punt 8
«8. Deixar sense efecte l’Ordre BSF/130/2014, de 22 d’abril, per la qual s’establei-

xen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de 
les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a 
l’atenció a la situació de dependència que estableix la Cartera de Serveis socials, i la 
participació en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes, i consensuar 
amb els grups parlamentaris, les entitats socials i les persones beneficiàries de la Llei 
de Dependència una reforma del sistema de copagament, de manera que s’assegurin un 
còmput just del patrimoni i uns criteris que tinguin en compte la capacitat econòmica i 
la participació en el cost dels serveis per part de les persones beneficiàries, el grau de 
dependència i l’edat, i assegurar també que les persones beneficiàries tinguin recursos 
econòmics suficients per a llur autonomia personal i social.»
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Esmenes presentades pel GP CSP (reg. 2586)

Esmena 1, GP CSP (1)

D’addició
S’addiciona un nou apartat 8, que resta redactat de la manera següent: 
«8. Instar el Govern espanyol a complir amb el sistema de finançament autonòmic 

vigent, per a fer viables i sostenibles els serveis públics gestionats per la Generalitat.»

Esmena 2, GP CSP (2)

D’addició
S’addiciona un nou apartat 9, que resta redactat de la manera següent: 
«9. Instar el Govern espanyol a complir amb la seva part de finançament de la Llei 

de Dependència.»

Proposta de resolució sobre el pagament del deute pendent  
a les farmàcies
250-00023/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 6156 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 08.02.2016

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 6156)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació de tot el text 
«El Parlament constata que la manca de recursos de què disposa la Generalitat de 

Catalunya produeix una situació financera complicada i genera distorsions en la Tre-
soreria.

Tenint en compte aquesta situació, el Parlament de Catalunya insta el Govern a tre-
ballar per garantir el pagament a les farmàcies de Catalunya, tan bon punt es vagin 
rebent els imports del Fons de Liquiditat Autonòmic autoritzat pel govern central.

Així mateix, el Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar a l’Estat els re-
cursos necessaris, ara manifestament insuficients, per atendre les necessitats que reque-
reixen les finances de la Generalitat i per tal de preservar l’estat del benestar i garantir 
la qualitat dels serveis públics que es presten a la ciutadania del nostre país.»

Proposta de resolució sobre l’elaboració i presentació d’informes relatius 
a la rebaixa de la nota del deute feta per l’agència Fitch, al deute amb els 
municipis i als immobles venuts
250-00024/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 6157 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 08.02.2016

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 6157)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 1
«El Parlament de Catalunya insta el Govern, en relació amb la qualificació del deu-

te de la Generalitat per part de l’Agència Fitch i per tal que aquesta pugui millorar, a 
seguir reclamant al Govern de l’Estat els recursos necessaris que permetin finançar els 
objectius de dèficit, atendre els venciments dels deute, així com garantir l’estat del ben-
estar i la provisió dels serveis públics a la ciutadania del nostre país, tenint en comp-
te que l’actual model de finançament autonòmic és totalment insuficient per atendre 
aquestes necessitats.»
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Esmena 2, GP JS (2)

De supressió del punt 2
«2. Un informe detallat on s’inclogui informació sobre: 
– el volum total de deute públic de la Generalitat de Catalunya amb els municipis 

catalans.
– el percentatge que suposa aquest volum de deute respecte els pressupostos que 

gestionen els ens locals.
– el calendari de pagament previst.»

Esmena 3, GP JS (3)

De supressió del punt 3
«3. Un informe exhaustiu de la relació d’immobles que ha venut la Generalitat al 

llarg de l’any 2015. Aquest informe inclourà, entre d’altres, informació sobre: 
– La ubicació i l’ús particular de cada immoble.
– La superfície construïda de cada immoble.
– El preu de subhasta inicial de cada immoble.
– El preu de venta final total de cada immoble.
– El preu de venta final per unitat de superfície de cada immoble.
– Els ingressos totals esperats per la venda de tots aquests immobles i els ingressos 

totals obtinguts.
– Les dades del comprador de cada immoble.»

Proposta de resolució sobre el pagament als proveïdors del sistema públic 
de salut
250-00035/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 6158; 6231 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 08.02.2016

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 6158)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació i addició del punt 2
«2. Continuar mantenint els contactes amb les entitats proveïdores per tal de garan-

tir la seva estabilitat financera i sostenibilitat econòmica, i que aquests puguin fer font 
als pagaments pendents amb els seus proveïdors i als compromisos retributius amb els 
professionals. Així mateix, el Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar a 
l’Estat els recursos necessaris, ara manifestament insuficients, per atendre les ne-
cessitats que requereixen les finances de la Generalitat i per tal de preservar l’estat 
del benestar i garantir la qualitat dels serveis públics que es presten a la ciutadania 
del nostre país.»

Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 6231)

Esmena 1, GP C’s (1)

De modificació del punt 3, que resta redactat de la següent manera
3. Realitzar una previsió pressupostària realista en el proper Projecte de Llei de 

Pressupostos pel que fa la despesa sanitària a partir de la despesa executada en l’àmbit 
sanitari, i en especial pel que fa al pagament pendent a les farmàcies catalanes, clara-
ment insuficients en els pressupostos aprovats anteriorment per part del Govern de la 
Generalitat.
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3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les noves mesures per a garantir la protecció 
dels menors en l’àmbit educatiu i altres espais formatius
300-00007/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 7728 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.02.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 157 
del Reglament del Parlament, presenten la Interpel·lació al Govern sobre noves mesures 
per garantir la protecció dels menors en l’àmbit educatiu i altres espais formatius, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 17 i 18 de febrer 
de 2016, amb el text següent: 

– Sobre noves mesures per garantir la protecció dels menors en l’àmbit educatiu i 
altres espais formatius

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, GP CSP 

Interpel·lació al Govern sobre el projecte BCN World
300-00008/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 7733 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.02.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, pre-
senta la Interpel·lació al Govern sobre el projecte BCN World., per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 17 i 18 de febrer de 2016, amb el 
text següent: 

– Sobre el projecte de BCN World.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Interpel·lació al Govern sobre el sistema educatiu
300-00009/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 7742 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.02.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Go-
vern sobre el sistema educatiu, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir 
lloc els propers dies 17 i 18 de febrer de 2016, amb el text següent: 

– Sobre el sistema educatiu.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC
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Interpel·lació al Govern sobre les prerrogatives d’alguns polítics
300-00010/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 7745 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.02.2016

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació 
al Govern sobre les prerrogatives a polítics, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 17 i 18 de febrer de 2016, amb el text següent: 

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa al manteniment de les prerrogatives 
de què gaudeixen determinats polítics?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Interpel·lació al Govern sobre les concessions de l’aigua
300-00011/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 7746 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.02.2016

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació 
al Govern sobre les concessions de l’aigua, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 17 i 18 de febrer de 2016, amb el text següent: 

– Quin és el capteniment del Govern en matèria de concessions de l’aigua?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2016
Inés Arrimadas García
Presidenta del GP C’s

Interpel·lació al Govern sobre la memòria històrica, la simbologia i la 
nomenclatura feixista a l’espai públic
300-00012/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 7750 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.02.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Cri-

da Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre memòria històrica, simbologia i nomenclatura 
feixista a l’espai públic, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 17 i 18 de febrer, amb el text següent: 

– Sobre memòria històrica, simbologia i nomenclatura feixista a l’espai públic.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC
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4. Informació

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la Infància amb la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el grau de compliment 
del Pacte per a la infància a Catalunya
354-00031/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC (reg. 4885).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió 
de la Infància, 10.02.2016.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’informe de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya amb relació a la gestió de l’empresa concessionària d’Aigües Ter 
Llobregat
354-00035/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC (reg. 7199).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió 
de Territori, 10.02.2016.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del director de Campanyes i Ciutadania 
d’Oxfam Intermón davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè 
presenti l’informe «Una economia al servei de l’1%»
356-00005/11

SOL·LICITUD

Presentació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb un altre diputat del GP SOC (reg. 
4253).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 08.02.2016.

Sol·licitud de compareixença d’Isidre Soler Clarena, en representació 
de la Plataforma Soterrament FGC Ara!, davant la Comissió de Territori 
perquè informi sobre la necessitat de soterrar la línia dels Ferrocarrils de la 
Generalitat al pas per Sabadell (Vallès Occidental)
356-00006/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC (reg. 6864).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 10.02.2016.
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Sol·licitud de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
davant la Comissió de Territori perquè informi sobre l’informe de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya amb relació a la gestió de l’empresa concessionària 
d’Aigües Ter Llobregat
356-00008/11

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC (reg. 7200).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 10.02.2016.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge amb la consellera de Governació,  
Administracions Públiques i Habitatge sobre els objectius i les actuacions 
del Departament
355-00003/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 2 de la Comissió de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge, tinguda el 10.02.2016, DSPC-C 35.

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera 
d’Ensenyament sobre els objectius i les actuacions del Departament
355-00007/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 2 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 
10.02.2016, DSPC-C 36.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 9

CONVOCADA PER AL 17 DE FEBRER DE 2016

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 71.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del Ple 

del Parlament, el 17 de febrer de 2016, a les 10.00 h al Saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 17 de febrer, a les 10.00 h).
2. Situació de compatibilitat de diputats. Tram. 234-00142/11. a 234-00144/11. Co-

missió de l’Estatut dels Diputats. Debat i votació del dictamen de la Comissió (dicta-
men: BOPC 49, 23).

3. Interpel·lació al Govern sobre les noves mesures per a garantir la protecció dels 
menors en l’àmbit educatiu i altres espais formatius. Tram. 300-00007/11. Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

4. Interpel·lació al Govern sobre el sistema educatiu. Tram. 300-00009/11. Grup 
Parlamentari Socialista. Substanciació.

5. Interpel·lació al Govern sobre el projecte BCN World. Tram. 300-00008/11. Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.
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6. Interpel·lació al Govern sobre les concessions de l’aigua. Tram. 300-00011/11. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre les prerrogatives d’alguns polítics. Tram. 300-
00010/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre la memòria històrica, la simbologia i la nomencla-
tura feixista a l’espai públic. Tram. 300-00012/11. Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

9. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els centres escolars concer-
tats. Tram. 302-00001/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i 
votació.

10. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transfòbia. Tram. 302-
00004/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

11. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política sanitària. Tram. 
302-00002/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la nova cultura de l’aigua i 
del territori. Tram. 302-00003/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Crida Constituent. Debat i votació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de l’aigua. 
Tram. 302-00005/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la solidaritat, la igualtat i 
la unió entre tots els espanyols. Tram. 302-00006/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2016
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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