
TAUL A DE CONT INGUT

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 creació d’un marc normatiu estable sobre el servei de menjador 
escolar
202-00002/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 7

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, per a 
garantir la laïcitat
202-00003/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 7

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, pel que 
fa als criteris de tancament de centres
202-00004/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 7

Proposició de llei de derogació de la Llei 6/2014, del 10 de juny, de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en 
matèria de tributació, comerç i joc
202-00006/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 7

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, per a 
l’eliminació dels concerts de les escoles que separen per sexes
202-00007/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 7

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el projecte de centre de dia i residència per a gent gran 
del parc Central de Sabadell
250-00015/11
Esmenes presentades 8

Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola Ernest Lluch, a 
l’Hospitalet de Llobregat
250-00018/11
Esmenes presentades 8

Proposta de resolució sobre la construcció i posada en funcionament de centre de dia 
i residència per a gent gran del parc Central de Sabadell
250-00022/11
Esmenes presentades 9

Proposta de resolució sobre el desplegament reglamentari de diversos aspectes de la 
Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i la pobresa energètica
250-00027/11
Esmenes presentades 9

Proposta de resolució sobre el garantiment de les beques de menjador
250-00028/11
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre el finançament del servei públic de llars d’infants municipals
250-00029/11
Esmenes presentades 11
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Proposta de resolució sobre la planificació dels ensenyaments artístics
250-00030/11
Esmenes presentades 12

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi valoratiu del compliment de la Llei 
de serveis socials pel que fa al suport i el seguiment dels professionals de serveis socials
250-00037/11
Esmenes presentades 12

Proposta de resolució sobre les ambulàncies de les Terres de l’Ebre
250-00041/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la gestió de l’aigua
250-00042/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la prolongació de la carretera C-32
250-00045/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el transport sanitari urgent al Baix Empordà
250-00046/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el servei de transport sanitari a Lleida
250-00048/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’Escola Serra de Marina, de Santa Coloma de Gramenet
250-00049/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona
250-00050/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el Tractat transatlàntic per al comerç i la inversió i l’Acord 
econòmic i comercial global
250-00052/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un sistema d’accés als punts de recàrrega 
dels vehicles elèctrics
250-00053/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’atenció continuada al CAP Centre, de 
Lloret de Mar
250-00054/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la restitució de les aportacions econòmiques municipals 
per a la construcció d’un institut a Castelldefels
250-00055/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la Cooperativa Agrícola de Cambrils
250-00056/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’aplicació dels protocols contra l’assetjament escolar
250-00057/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la despesa pressupostària en polítiques d’infància i família
250-00058/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el desplegament del Pla integral de salut mental
250-00059/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre les inundacions a Agramunt el novembre del 2015
250-00060/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de la cartera de serveis sanitaris per als menors 
i el reforçament dels serveis de salut mental per a la població infantil i juvenil
250-00061/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre el transport sanitari a Terrassa
250-00062/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la garantia juvenil i la lluita contra la cronificació de l’atur
250-00063/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre les bonificacions fiscals i la lluita contra la cronificació de 
l’atur
250-00064/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre el Servei d’Ocupació de Catalunya i la lluita contra la cro-
nificació de l’atur
250-00065/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre les polítiques en matèria de recerca, desenvolupament i 
innovació
250-00066/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la col·laboració entre les universitats i les empreses
250-00067/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la política industrial
250-00068/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera dels hospitals
250-00069/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un temps d’espera màxim garantit en els 
serveis d’urgències dels hospitals
250-00070/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la millora de les infraestructures ferroviàries a l’àrea del 
sector industrial de Tarragona
250-00072/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el sector químic de Tarragona
250-00073/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el sensellarisme
250-00074/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la prolongació de la carretera C-32
250-00075/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre l’acord marc relatiu als menjadors escolars del Maresme 
i el Vallès Oriental
250-00076/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la Delegació del Govern davant la Unió Europea
250-00077/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre els centres especials de treball
250-00078/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència
250-00079/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19
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Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’una campanya institucional sobre 
l’autisme
250-00080/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Assignació del nombre de membres de cada comissió que correspon a cada grup par-
lamentari
408-00002/11
Acord 20
Acord 20

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la conse-
llera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la reforma de la renda mínima d’inserció
354-00028/11
Sol·licitud i tramitació 20

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la Conse-
llera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les informacions aparegudes a la premsa 
amb relació al coneixement del català com a requisit per a accedir a la prestació de la 
renda mínima d’inserció
354-00029/11
Sol·licitud i tramitació 21

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
el desplegament del concurs del transport sanitari
354-00030/11
Sol·licitud i tramitació 21

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut so-
bre les actuacions amb relació a l’activitat i el tancament de les clíniques Funnydent de 
Sabadell i Mataró
354-00032/11
Sol·licitud i tramitació 21

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut so-
bre els informes de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya relatius als 
efectes de la crisi econòmica en la salut de la població
354-00034/11
Sol·licitud i tramitació 21

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació de Víctimes de la Talido-
mida davant la Comissió de Salut perquè exposin llur situació
356-00004/11
Sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença de representants de l’entitat Reto todos unidos - Afecta-
dos de ELA y familiares davant la Comissió de Salut perquè informin sobre els recursos 
disponibles i la situació dels afectats per esclerosi lateral amiotròfica
356-00007/11
Sol·licitud 22

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Dedeu Baraldés, director de l’Agència de Qualitat 
i Avaluació Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre 
la situació del projecte VISC+
356-00009/11
Sol·licitud 22

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre els objec-
tius i les actuacions del Departament
355-00002/11
Substanciació 22
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Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre els objectius 
i les actuacions del Departament
355-00010/11
Substanciació 22

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

Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb el president del Consell Nacional de 
la Cultura i de les Arts per a presentar la memòria del 2014, l’Informe sobre l’estat de la 
cultura i de les arts a Catalunya corresponent al 2015 i el document 36 propostes per a 
la millora de la condició professional del món de la cultura
359-00001/11
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 22

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el lloc de treball 
de responsable de la gestió i la planificació del manteniment del Departament d’Infra-
estructures, Equipaments i Seguretat
500-00004/11
Correcció d’errades de publicació (BOPC 55) 23

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el lloc de treball 
de cap de la Unitat de Gestió d’Inventari del Departament d’Infraestructures, Equipa-
ments i Seguretat
500-00005/11
Correcció d’errades de publicació (BOPC 55) 23

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el lloc de treball de 
cap de la Unitat de Compres i Arxiu del Departament d’Infraestructures, Equipaments 
i Seguretat
500-00006/11
Correcció d’errades de publicació (BOPC 55) 23

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el lloc de treball de 
responsable de despesa i contractació i secretaria del Departament d’Infraestructures, 
Equipaments i Seguretat
500-00007/11
Correcció d’errades de publicació (BOPC 55) 24
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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 creació d’un marc normatiu estable sobre el servei de 
menjador escolar
202-00002/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC; GP JS (reg. 4577; 5061; 5085).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 15.02.2016 al 19.02.2016).
Finiment del termini: 22.02.2016; 09:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació, per a garantir la laïcitat
202-00003/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC; GP JS (reg. 4578; 5062; 5086).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 15.02.2016 al 19.02.2016).
Finiment del termini: 22.02.2016; 09:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació, pel que fa als criteris de tancament de centres
202-00004/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC; GP JS (reg. 4579; 5063; 5087).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 15.02.2016 al 19.02.2016).
Finiment del termini: 22.02.2016; 09:30 h.

Proposició de llei de derogació de la Llei 6/2014, del 10 de juny, de 
modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius 
turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc
202-00006/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC; GP JS (reg. 4580; 5064; 5088).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 15.02.2016 al 19.02.2016).
Finiment del termini: 22.02.2016; 09:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació, per a l’eliminació dels concerts de les escoles que separen per 
sexes
202-00007/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC; GP JS (reg. 4581; 5065; 5089).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 15.02.2016 al 19.02.2016).
Finiment del termini: 22.02.2016; 09:30 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el projecte de centre de dia i residència per a 
gent gran del parc Central de Sabadell
250-00015/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 3412; 6200 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 10.02.2016

Esmenes presentades pel GP CSP (reg. 3412)

Esmena 1, GP CSP (1)

De modificació
Es modifica l’apartat 1, al final del paràgraf, que queda redactat de la manera se-

güent: 
«1. Elaborar i posar en marxa un calendari que contempli la licitació de les obres, el 

seu inici i finalització i posada en funcionament de la Residència i Centre de Dia Saba-
dell Parc Central de Sabadell.»

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 6200)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació
De refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a iniciar el procés de 

licitació de les obres per a la construcció de la Residència i Centre de Dia de Sabadell 
Parc Central de Sabadell quan les disponibilitats econòmiques ho permetin.

Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola 
Ernest Lluch, a l’Hospitalet de Llobregat
250-00018/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 2403; 6160 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 10.02.2016

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 2403)

Esmena 1, GP SOC (1)

De modificació i addició del punt 3
«3. Informar sobre la situació de les escoles Milagros Consarnau, Busquets i Pun-

set, Joaquim Ruyra, Bernat Metge i Frederic Mistral de l’Hospitalet i el calendari 
previst per a la reforma d’aquests centres educatius i per a la retirada de les teulades 
d’uralita del centre Frederic Mistral.»

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 6160)

Esmena 1, GP JS (1)

D’addició del punt 1
«1. Dar cumplimento de forma immediata a la Resolución 1143/X, un cop l’Ajunta-

ment hagi fet la cessió correcta dels terrenys, e iniciar la licitación proyecto de construc-
ción del edificio definitivo de l’Escola Ernest Lluch, de l’Hospitalet de Llobregat.»

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació del punt 2
«2. Elaborar i presentar a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i a la resta de 

la comunitat educativa un pla i un calendari d’actuacions per a la construcció del nou 
edifici de l’escola Paco Candel d’aquest municipi.»
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Esmena 3, GP JS (3)

De modificació del punt 3
«3. Iniciar la retirada de la uralita de les teulades de l’escola Frederic Mistral tal 

com s’ha acordat amb l’Ajuntament de l’Hospitalet»

Proposta de resolució sobre la construcció i posada en funcionament de 
centre de dia i residència per a gent gran del parc Central de Sabadell
250-00022/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 6201 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 10.02.2016

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 6201)

Esmena 1, GP JS (1)

De supressió i addició
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a iniciar immediata-

ment el procés de licitació de les obres per a la construcció i posada en funcionament de 
la Residència i Centre de Dia Sabadell Parc Central de Sabadell quan les disponibilitats 
econòmiques ho permetin.»

Proposta de resolució sobre el desplegament reglamentari de diversos 
aspectes de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
250-00027/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 6240 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 10.02.2016

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 6240)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 1
1. El Govern de la Generalitat de Catalunya presentarà tan aviat com sigui possible 

a la comissió parlamentària corresponent, les disposicions necessàries per fer efectius 
els aspectes que requereixin d’un treball parlamentari de la Llei 24/2015.

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació 1a
a) Executar els procediments extrajudicials a la resolució de situacions de sobreen-

deutament a què fa referència l’article 2 de la llei, d’acord amb el procediment de me-
diació regulat al Codi de Consum.

Esmena 3, GP JS (3)

De modificació del punt 1b
b) El desplegament reglamentari, que requereixi un treball parlamentari, de les me-

sures per a evitar els desnonaments que puguin produir una situació de manca d’habi-
tatge a què fa referència l’article 5 de la llei.

Esmena 4, GP JS (4)

De supressió de l’apartat b1
b1) L’habilitació dels fons econòmics necessaris per als ajuts que evitin el llança-

ment en casos de lloguer, dret reconegut a l’article 5.5.

Esmena 5, GP JS (5)

De modificació de l’apartat b2
b2) Impulsar els mecanismes oportuns per tal d’informar i coordinar les administra-

cions locals amb l’objectiu de garantir el reallotjament adequat de persones amb risc 
d’exclusió social.
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Esmena 6, GP JS (6)

De modificació del punt 1c
c) Establir els acords i protocols a què fa referència l’article 6, especialment els que 

fan referència als serveis socials i les companyies de subministrament de serveis.

Esmena 7, GP JS (7)

De modificació del punt 1d
d) Establir els topalls màxims al pagament de l’habitatge en les situacions de vulne-

rabilitat dins de les bases de les convocatòries dels ajuts d’acord amb el que estableix 
l’article 8.

Esmena 8, GP JS (8)

De modificació del punt 2
2. El Govern de la Generalitat de Catalunya proveirà els fons necessaris per resol-

dre al llarg de l’any 2016 les situacions d’emergència que descriu la llei.

Proposta de resolució sobre el garantiment de les beques de menjador
250-00028/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 2585; 5395; 6161 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 10.02.2016

Esmenes presentades pel GP CSP (reg. 2585)

Esmena 1, GP CSP (1)

De modificació
De modificació de tot l’apartat 1, que resta redactat de la manera següent: 
«1. Regular el servei de menjador amb la dotació pressupostària que permeti garan-

tir la cobertura a tots els infants i adolescents en risc d’exclusió que ho requereixin, amb 
els següents eixos: 

– El servei escolar de menjador mantindrà unes bonificacions del 50 al 100% per 
tots els menors escolaritzats en centres públics, que cursin des del segon cicle d’educa-
ció infantil fins a final de la Secundària, amb una situació econòmica familiar de vulne-
rabilitat o en risc d’exclusió social, segons els informes dels Serveis Socials.

– Aquestes bonificacions també s’aplicaran als alumnes, sempre en funció de la ren-
da de les famílies, que hagin de desplaçar-se més de cinc quilòmetres per rebre el servei 
de menjador.

– A l’hora de fixar el barem per a l’atorgament de les ajudes i/o bonificacions, es tin-
drà en compte l’índex AROPE, i pels casos en què el nivell de renda hagi variat substan-
cialment respecte de l’any anterior, un certificat d’ingressos actuals.

– Les famílies sabran si són beneficiàries de les ajudes abans de l’1 de setembre.
– La convocatòria d’accés quedarà oberta durant tot l’any escolar.
– La Generalitat garantirà una partida oberta per donar resposta a les necessitats 

d’emergència que se’n derivin i per donar resposta a les situacions de vulnerabilitat so-
brevinguda.

– El Departament d’Ensenyament garantirà la suficiència alimentària dels menors 
que ho requereixin també en períodes no lectius, com ara vacances de Nadal, Setmana 
Santa i estiu.»

Esmena 2, GP CSP (2)

De modificació
De modificació de tot l’apartat 2, que resta redactat de la manera següent: 
«2. Mentre no s’aprovi l’esmentada Llei, el Govern garantirà una partida pressupos-

tària oberta per al proper curs que permeti garantir la suficiència alimentària d’infants 
en risc d’exclusió tant en períodes lectius com en vacances.»
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Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 5395)

Esmena 1, GP C’s (1)

D’addició al punt 2
«2. Garantir als Consells Comarcals i Ajuntaments els recursos econòmics necessa-

ris per garantir la suficiència de les beques menjador.»

Esmena 2, GP C’s (2)

De modificació al punt 3
«3. Apostar per un nou model en la gestió dels ajuts individuals de menjador que sigui 

més àgil i transparent i garanteixi la homogeneïtzació de criteris en tot el territori, elimi-
nant el tram variable que genera confusió i manca de transparència, alhora que no té l’apli-
cació administrativa àgil necessària i no dóna resposta adient en el temps convenient.»

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 6161)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 1
«1. Garantir la dotació pressupostària suficient per cobrir la demanda de tots els sol-

licitants de beques menjador que compleixin els barems per a l’atorgament d’ajuts, en 
les diferents etapes educatives.»

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació dels punts 2 i 3
«2. Avaluar els resultats de les bases comunes de concessió de beques de menjador 

acordades amb els consells comarcals i el model d’ajuts de menjador i revisar i fer, si 
s’escau, les correccions pertinents de forma consensuada per incrementar l’eficiència i 
l’eficàcia en la gestió, per a garantir-ne els objectius i cobrir les necessitats.»

Proposta de resolució sobre el finançament del servei públic de llars 
d’infants municipals
250-00029/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 5397; 6162 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 10.02.2016

Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 5397)

Esmena 1, GP C’s (1)

D’addició al punt 1
«1. Instaurar una partida econòmica suficient per al finançament del servei públic 

d’escoles bressol municipals, suficient per a cobrir la demanda.»

Esmena 2, GP C’s (2)

D’addició al punt 2
«2. Garantir a les administracions locals el pagament dels deutes pendents derivats 

de les depeses efectuades pel funcionament i les places d’escoles bressol que correspon 
al Govern de la Generalitat, en un termini màxim de dos mesos.»

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 6162)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació dels punts 1 i 2
«1. Acordar en la Comissió Mixta del Departament d’Ensenyament amb els repre-

sentants municipalistes una nova proposta per al finançament estable i garantit del ser-
vei de llars d’infants que tingui en compte la coresponsabilització de costos i de soste-
niment de places, el principi de suficiència financera, l’equilibri territorial i la dificultat 
específica dels municipis en zones rurals i la subvenció de llars d’infants d’iniciativa 
social Demanar al Govern de l’Estat que restableixi els imports pressupostats del Pla 
Educa3, com a mínim, als nivells del 2011, i fer les gestions i negociacions pertinents 
per a fer possible aquest restabliment.»
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Esmena 2, GP JS (2)

De modificació del punt 3
«3. Promoure d’acord amb el món local mesures per afavorir l’escolarització i l’equi-

tat real en l’accés del servei d’educació 0-3 anys i perquè es tingui en compte la renda 
familiar en l’accés.»

Proposta de resolució sobre la planificació dels ensenyaments artístics
250-00030/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 6163 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 10.02.2016

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 6163)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 1
«1. Impulsar la detecció de necessitats formatives i el prestigi social d’aquests ense-

nyaments conjuntament amb el Departament de Cultura els ajuntaments i els represen-
tants i els professionals del sector, en funció de cada tipologia d’ensenyaments, buscant 
la participació i col·laboració de mecenatge.»

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació del punt 2
«2. Vetllar per un finançament just i estable de les escoles de música municipals, en 

virtut de l’acord arribat en el si de la comissió mixta, amb l’objectiu de garantir la con-
tinuïtat d’aquests ensenyaments.»

Esmena 3, GP JS (3)

De modificació dels punts 3 i 4
«3. Facilitar l’accés als ensenyaments artístics i musicals i promoure participada-

ment un mapa de necessitats per fer-hi front. Vetllar per l’adequada dotació dels recur-
sos en els centres d’ensenyaments artístics i musicals de règim especial perquè puguin 
desenvolupar la seva funció de cultiu de talent en aquestes disciplines artístiques.»

Esmena 4, GP JS (4)

De modificació del punt 5
«5. Continuar garantint una educació integral i completa dels continguts artístics, 

culturals, esportius i d’idiomes que es troben en l’educació bàsica.»

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi valoratiu del 
compliment de la Llei de serveis socials pel que fa al suport i el seguiment 
dels professionals de serveis socials
250-00037/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 6202 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 10.02.2016

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 6202)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a promoure l’elabora-

ció d’un estudi amb l’objectiu d’analitzar les actuacions de suport als professionals del 
sistema públic de serveis socials que s’està duent a terme en el marc de la Llei de serveis 
socials.»
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Proposta de resolució sobre les ambulàncies de les Terres de l’Ebre
250-00041/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 6795; 7127; 7620; 7887).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.02.2016 al 17.02.2016).
Finiment del termini: 18.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la gestió de l’aigua
250-00042/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 6796; 7128; 7621; 7888).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.02.2016 al 17.02.2016).
Finiment del termini: 18.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la prolongació de la carretera C-32
250-00045/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 6799; 7131; 7623; 7889).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.02.2016 al 17.02.2016).
Finiment del termini: 18.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el transport sanitari urgent al Baix Empordà
250-00046/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 6800; 7132; 7622; 7891).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.02.2016 al 17.02.2016).
Finiment del termini: 18.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei de transport sanitari a Lleida
250-00048/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 6802; 7134; 7162; 7624; 
7890).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.02.2016 al 17.02.2016).
Finiment del termini: 18.02.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’Escola Serra de Marina, de Santa Coloma de 
Gramenet
250-00049/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 6803; 7163; 7625; 7892).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.02.2016 al 17.02.2016).
Finiment del termini: 18.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona
250-00050/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 6804; 7135; 7626; 7921).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.02.2016 al 17.02.2016).
Finiment del termini: 18.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el Tractat transatlàntic per al comerç i la 
inversió i l’Acord econòmic i comercial global
250-00052/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 6806; 7137; 7627; 7920).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.02.2016 al 17.02.2016).
Finiment del termini: 18.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un sistema d’accés als punts 
de recàrrega dels vehicles elèctrics
250-00053/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 6807; 7138; 7164; 7628; 
7919).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.02.2016 al 17.02.2016).
Finiment del termini: 18.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’atenció continuada al CAP 
Centre, de Lloret de Mar
250-00054/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 6808; 7139; 7165; 7629; 
7918).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.02.2016 al 17.02.2016).
Finiment del termini: 18.02.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la restitució de les aportacions econòmiques 
municipals per a la construcció d’un institut a Castelldefels
250-00055/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 6809; 7140; 7166; 7630; 
7917).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.02.2016 al 17.02.2016).
Finiment del termini: 18.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la Cooperativa Agrícola de Cambrils
250-00056/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 6810; 7167; 7631; 7916).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.02.2016 al 17.02.2016).
Finiment del termini: 18.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aplicació dels protocols contra l’assetjament 
escolar
250-00057/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 6811; 7168; 7632; 7915).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.02.2016 al 17.02.2016).
Finiment del termini: 18.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la despesa pressupostària en polítiques 
d’infància i família
250-00058/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 6812; 7169; 7633; 7914).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.02.2016 al 17.02.2016).
Finiment del termini: 18.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el desplegament del Pla integral de salut 
mental
250-00059/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 6813; 7170; 7634; 7913).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.02.2016 al 17.02.2016).
Finiment del termini: 18.02.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre les inundacions a Agramunt el novembre del 
2015
250-00060/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 6814; 7171; 7635; 7912).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.02.2016 al 17.02.2016).
Finiment del termini: 18.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de la cartera de serveis sanitaris 
per als menors i el reforçament dels serveis de salut mental per a la 
població infantil i juvenil
250-00061/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 6817; 7172; 7636; 7911).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.02.2016 al 17.02.2016).
Finiment del termini: 18.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el transport sanitari a Terrassa
250-00062/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 6818; 7141; 7173; 7637; 
7910).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.02.2016 al 17.02.2016).
Finiment del termini: 18.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la garantia juvenil i la lluita contra la 
cronificació de l’atur
250-00063/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 6819; 7174; 7638; 7909).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.02.2016 al 17.02.2016).
Finiment del termini: 18.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les bonificacions fiscals i la lluita contra la 
cronificació de l’atur
250-00064/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 6820; 7175; 7639; 7908).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.02.2016 al 17.02.2016).
Finiment del termini: 18.02.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el Servei d’Ocupació de Catalunya i la lluita 
contra la cronificació de l’atur
250-00065/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 6821; 7176; 7640; 7907).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.02.2016 al 17.02.2016).
Finiment del termini: 18.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les polítiques en matèria de recerca, 
desenvolupament i innovació
250-00066/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 6822; 7177; 7641; 7906).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.02.2016 al 17.02.2016).
Finiment del termini: 18.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la col·laboració entre les universitats i les 
empreses
250-00067/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 6823; 7178; 7642; 7905).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.02.2016 al 17.02.2016).
Finiment del termini: 18.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la política industrial
250-00068/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 6824; 7179; 7643; 7904).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.02.2016 al 17.02.2016).
Finiment del termini: 18.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera dels 
hospitals
250-00069/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 6825; 7180; 7644; 7903).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.02.2016 al 17.02.2016).
Finiment del termini: 18.02.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’establiment d’un temps d’espera màxim 
garantit en els serveis d’urgències dels hospitals
250-00070/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 6826; 7181; 7645; 7902).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.02.2016 al 17.02.2016).
Finiment del termini: 18.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la millora de les infraestructures ferroviàries a 
l’àrea del sector industrial de Tarragona
250-00072/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 6828; 7182; 7646; 7901).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.02.2016 al 17.02.2016).
Finiment del termini: 18.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el sector químic de Tarragona
250-00073/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 6829; 7183; 7647; 7900).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.02.2016 al 17.02.2016).
Finiment del termini: 18.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el sensellarisme
250-00074/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 6830; 7142; 7648; 7899).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.02.2016 al 17.02.2016).
Finiment del termini: 18.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la prolongació de la carretera C-32
250-00075/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 6831; 7143; 7649; 7898).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.02.2016 al 17.02.2016).
Finiment del termini: 18.02.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’acord marc relatiu als menjadors escolars 
del Maresme i el Vallès Oriental
250-00076/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 6832; 7144; 7650; 7897).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.02.2016 al 17.02.2016).
Finiment del termini: 18.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la Delegació del Govern davant la Unió 
Europea
250-00077/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 6833; 7184; 7651; 7896).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.02.2016 al 17.02.2016).
Finiment del termini: 18.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els centres especials de treball
250-00078/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 6834; 7185; 7652; 7895).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.02.2016 al 17.02.2016).
Finiment del termini: 18.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la Llei 14/2010, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència
250-00079/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 6835; 7186; 7653; 7894).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.02.2016 al 17.02.2016).
Finiment del termini: 18.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’una campanya 
institucional sobre l’autisme
250-00080/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CSP; GP PPC; GP CUP-CC (reg. 6836; 7187; 7654; 7893).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.02.2016 al 17.02.2016).
Finiment del termini: 18.02.2016; 09:30 h.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Assignació del nombre de membres de cada comissió que correspon a 
cada grup parlamentari
408-00002/11

ACORD

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de gener de 2016, ha acordat es-

tablir un criteri per la composició de les comissions de seguiment i d’estudi que, amb 
caràcter general, pot ser que cada grup parlamentari tingui dos membres i la seva Mesa 
tingui la composició ordinària. Pel que fa al sistema de votació s’aplicarà el criteri de 
vot ponderat, amb el benentès que un sol diputat assistent ja serà suficient per represen-
tar tots els vots del seu grup parlamentari.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

ACORD

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de febrer de 2016, escoltada la Junta 

de Portaveus, ha acordat que les comissions d’estudi que tenen un nombre igual de di-
putats per grup, els grups que tinguin un representant a la Mesa puguin tenir un repre-
sentant addicional.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies 
amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la reforma de la 
renda mínima d’inserció
354-00028/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC (reg. 4361).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió 
d’Afers Socials i Famílies, 10.02.2016.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies amb la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les 
informacions aparegudes a la premsa amb relació al coneixement del 
català com a requisit per a accedir a la prestació de la renda mínima 
d’inserció
354-00029/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s (reg. 4470).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió 
d’Afers Socials i Famílies, 10.02.2016.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller 
de Salut sobre el desplegament del concurs del transport sanitari
354-00030/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC (reg. 4606).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió 
de Salut, 11.02.2016.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller 
de Salut sobre les actuacions amb relació a l’activitat i el tancament de les 
clíniques Funnydent de Sabadell i Mataró
354-00032/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC (reg. 5059).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió 
de Salut, 11.02.2016.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de 
Salut sobre els informes de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya relatius als efectes de la crisi econòmica en la salut de la població
354-00034/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC (reg. 6053).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió 
de Salut, 11.02.2016.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació de Víctimes 
de la Talidomida davant la Comissió de Salut perquè exposin llur situació
356-00004/11

SOL·LICITUD

Presentació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC (reg. 3591).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 11.02.2016.
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Sol·licitud de compareixença de representants de l’entitat Reto todos 
unidos - Afectados de ELA y familiares davant la Comissió de Salut perquè 
informin sobre els recursos disponibles i la situació dels afectats per 
esclerosi lateral amiotròfica
356-00007/11

SOL·LICITUD

Presentació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC (reg. 7189).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 11.02.2016.

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Dedeu Baraldés, director de 
l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre la situació del projecte VISC+
356-00009/11

SOL·LICITUD

Presentació: Jorge Soler González, del GP C’s (reg. 7504).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 11.02.2016.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre els objectius i les actuacions del Departament
355-00002/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 2 de la Comissió d’Interior, tinguda l’11.02.2016, 
DSPC-C 38.

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
els objectius i les actuacions del Departament
355-00010/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 2 de la Comissió de Salut, tinguda l’11.02.2016, 
DSPC-C 37.

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

Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb el president del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts per a presentar la memòria del 2014, 
l’Informe sobre l’estat de la cultura i de les arts a Catalunya corresponent 
al 2015 i el document 36 propostes per a la millora de la condició 
professional del món de la cultura
359-00001/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: President del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (reg. 5394).
Comissió competent: Comissió de Cultura.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 09.02.2016.
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el lloc 
de treball de responsable de la gestió i la planificació del manteniment del 
Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat
500-00004/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 55)

En el BOPC 55, a la pàg. 212, en el nomenament de l’òrgan qualificador
On hi diu: 
«Maria Beascoa i Amat, coordinadora dels Serveis d’Infraestructures, Equipaments 

i Seguretat i Telecomunicacions»
Hi ha de dir: 
«Maria Beascoa i Amat, coordinadora dels Serveis d’Infraestructures, Equipaments 

i Seguretat»

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el 
lloc de treball de cap de la Unitat de Gestió d’Inventari del Departament 
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat
500-00005/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 55)

En el BOPC 55, a la pàg. 217, en el nomenament de l’òrgan qualificador
On hi diu: 
«Maria Beascoa i Amat, coordinadora dels Serveis d’Infraestructures, Equipaments 

i Seguretat i Telecomunicacions»
Hi ha de dir: 
«Maria Beascoa i Amat, coordinadora dels Serveis d’Infraestructures, Equipaments 

i Seguretat»

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el 
lloc de treball de cap de la Unitat de Compres i Arxiu del Departament 
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat
500-00006/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 55)

En el BOPC 55, a la pàg. 222, en el nomenament de l’òrgan qualificador
On hi diu: 
«Maria Beascoa i Amat, coordinadora dels Serveis d’Infraestructures, Equipaments 

i Seguretat i Telecomunicacions»
Hi ha de dir: 
«Maria Beascoa i Amat, coordinadora dels Serveis d’Infraestructures, Equipaments 

i Seguretat»
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Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el 
lloc de treball de responsable de despesa i contractació i secretaria del 
Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat
500-00007/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 55)

En el BOPC 55, a la pàg. 227, en el nomenament de l’òrgan qualificador
On hi diu: 
«Maria Beascoa i Amat, coordinadora dels Serveis d’Infraestructures, Equipaments 

i Seguretat i Telecomunicacions»
Hi ha de dir: 
«Maria Beascoa i Amat, coordinadora dels Serveis d’Infraestructures, Equipaments 

i Seguretat»
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