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lament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (CE) 562/2006 pel que 
fa al reforç dels controls mitjançant la consulta de bases de dades pertinents en les 
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell sobre la Guàrdia Europea de Fronteres i Costes i pel qual 
es deroguen el Reglament (CE) 2007/2004, el Reglament (CE) 863/2007 i la Decisió 
2005/267/CE
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell sobre un document de viatge europeu per al retorn dels 
nacionals de tercers països en situació irregular
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Coneixement de la proposta 5
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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 conflicte entre Israel i Palestina
250-00038/11
Esmenes presentades 6

Proposta de resolució sobre les ambulàncies de les Terres de l’Ebre
250-00041/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre la gestió de l’aigua
250-00042/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre la prolongació de la carretera C-32
250-00045/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre el transport sanitari urgent al Baix Empordà
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre el servei de transport sanitari a Lleida
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dels vehicles elèctrics
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Proposta de resolució sobre la restitució de les aportacions econòmiques municipals 
per a la construcció d’un institut a Castelldefels
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre les bonificacions fiscals i la lluita contra la cronificació de 
l’atur
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250-00066/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la col·laboració entre les universitats i les empreses
250-00067/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11
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Proposta de resolució sobre la política industrial
250-00068/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera dels hospitals
250-00069/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

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 12

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 12

Proposta de resolució sobre el sector químic de Tarragona
250-00073/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el sensellarisme
250-00074/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la prolongació de la carretera C-32
250-00075/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

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 13

Proposta de resolució sobre la Delegació del Govern davant la Unió Europea
250-00077/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre els centres especials de treball
250-00078/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

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 13

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 13

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/11
Accés al ple exercici de la condició de parlamentària 14
Accés al ple exercici de la condició de parlamentària 14

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Junts pel Sí
399-00003/11
Adscripció de diputats 14

Composició del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
399-00004/11
Adscripció de diputats 15
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4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’Amadeu Altafaj i Tardio, representant permanent davant 
la Unió Europea, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institu-
cionals i Transparència perquè informi sobre el treball fet al capdavant de la delegació
356-00011/11
Sol·licitud 15

Sol·licitud de compareixença de Martí Anglada i Birulés, delegat del Govern a França 
i Suïssa, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència perquè informi sobre el treball fet al capdavant de la delegació
356-00012/11
Sol·licitud 15

Sol·licitud de compareixença de Josep Manuel Suàrez Iborra, delegat del Govern al 
Regne Unit i Irlanda, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Insti-
tucionals i Transparència perquè informi sobre el treball fet al capdavant de la delegació
356-00013/11
Sol·licitud 15

Sol·licitud de compareixença de Marie Kapretz, delegada del Govern a Alemanya, da-
vant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència 
perquè informi sobre el pla de treball al capdavant de la delegació
356-00014/11
Sol·licitud 16

Sol·licitud de compareixença d’Andrew Scott Davis, delegat del Govern als Estats Units 
d’Amèrica, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència perquè informi sobre el treball fet al capdavant de la delegació
356-00015/11
Sol·licitud 16

Sol·licitud de compareixença d’Adam Casals Jorba, delegat del Govern a Àustria, da-
vant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència 
perquè informi sobre el treball fet al capdavant de la delegació
356-00016/11
Sol·licitud 16

Sol·licitud de compareixença de Luca Bellizzi Cerri, delegat del Govern a Itàlia, davant la 
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè 
informi sobre el treball fet al capdavant de la delegació
356-00017/11
Sol·licitud 16

Sol·licitud de compareixença d’un representant d’Independent Diplomat davant la Co-
missió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè 
informi sobre els treballs fets per al Govern i per a la Delegació de la Generalitat als 
Estats Units d’Amèrica
356-00018/11
Sol·licitud 17

4.95. Altres informacions
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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 Parlament Europeu i del Consell que modifica el Reglament 
(CE) 1406/2002, pel qual es crea l’Agència Europea de Seguretat Marítima
295-00019/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el 
Reglament (CE) 562/2006 pel que fa al reforç dels controls mitjançant la 
consulta de bases de dades pertinents en les fronteres exteriors
295-00020/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la Guàrdia Europea 
de Fronteres i Costes i pel qual es deroguen el Reglament (CE) 2007/2004, 
el Reglament (CE) 863/2007 i la Decisió 2005/267/CE
295-00021/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre un document de 
viatge europeu per al retorn dels nacionals de tercers països en situació 
irregular
295-00022/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el conflicte entre Israel i Palestina
250-00038/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 2139; 6159 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 15.02.2016

Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 2139)

Esmena 1, GP C’s (1)

D’addició
6. Insta al Govern de la Generalitat a actuar d’acord amb els principis rectors de 

l’acció exterior de l’Estat, en particular amb el principi de lleialtat institucional i unitat 
d’acció, i treballar de forma coordinada amb el Govern central per tal de fer efectiva la 
present Resolució.

Esmena 2, GP C’s (2)

D’addició
7. Es compromet a donar trasllat del contingut de la present Resolució a la Comissió 

corresponent del Congrés dels Diputats per tal que els grups parlamentaris allà repre-
sentats en tinguin coneixement i puguin debatre-la.

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 6159)

Esmena 1, GP JS (1)

D’addició a l’apartat primer
«1. Reitera el seu compromís amb l’assoliment d’una pau justa i duradora que posi 

fi al conflicte entre Israel i Palestina, condemna el terrorisme i rebutja i lamenta les ac-
cions dels diversos actors que, en aquest conflicte, han suposat i suposen la sempre irre-
parable pèrdua de vides humanes.»

Esmena 2, GP JS (2)

D’addició d’un nou apartat primer bis
«1 bis. Subscriu la resolució del Parlament Europeu sobre el reconeixement de l’Es-

tat de Palestina (2014/2964(RSP)) segons la qual: 
a. la solució de dos Estats democràtics i segurs és l’única sortida viable per assolir 

la pau i l’estabilitat a llarg termini.
b. la resolució pacífica del conflicte i el reconeixement de l’Estat de Palestina passa 

per un enfocament diplomàtic sota els auspicis del Quartet que inclogui negociacions 
directes entre israelians i palestins.»

Esmena 3, GP JS (3)

De modificació i supressió de l’apartat segon
«2. Reclama el compliment de totes les disposicions del Dret Internacional i amb les 

nombroses resolucions de l’Assemblea General de Nacions Unides amb relació a totes 
les dimensions del conflicte, així com amb la resolució de la Cort Internacional de Justí-
cia relativa a la il·legalitat del Mur. i en concret li reclama: 

a) Que finalitzi la seva ocupació i colonització de totes les terres ocupades al juny 
de 1967, aixequi el bloqueig sobre la Franja de Gaza, cessi els càstigs col·lectius sobre la 
població palestina de Jerusalem Est, i destrueixi el Mur; 

b) Que reconegui els drets fonamentals de la ciutadania àrab-palestina d’Israel per a 
una total igualtat; 

c) Que respecti, protegeixi i promogui el dret dels refugiats palestins a tornar a les se-
ves cases i propietats tal i com estableix la resolució número 194 de les Nacions Unides.
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Esmena 4, GP JS (4)

De modificació i supressió de l’apartat tercer
«3. Insta al Govern de la Generalitat a alinear-se amb el posicionament de la UE en 

tot allò relatiu a l’establiment de vincles mercantils, de cooperació o de qualsevol altra 
naturalesa respecte de les institucions, entitats, organitzacions o empreses que fomentin, 
participin, col·laborin o obtinguin benefici de l’ocupació i colonització israeliana de Pa-
lestina, i a revisar els que puguin existir, fins que s’hagin assolit els objectius esmentats. 
Així mateix, l’insta a estendre aquest compromís al conjunt del sector públic català.»

Esmena 5, GP JS (5)

De modificació a l’apartat quart
«4. Insta al Govern de la Generalitat a oferir, dins de les seves possibilitats, ajuda 

per a pal·liar la situació dels refugiats de diverses nacionalitats afectats pel conflicte bè-
l·lic a Síria.»

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 C’s; GP PPC; GP JS (reg. 8008; 8053; 8306).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.02.2016; 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 C’s; GP PPC; GP JS (reg. 8009; 8054; 8307).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.02.2016; 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 C’s; GP PPC; GP JS (reg. 8010; 8055; 8308).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.02.2016; 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 C’s; GP PPC; GP JS (reg. 8011; 8056; 8309).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.02.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el servei de transport sanitari a Lleida
250-00048/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC; GP JS (reg. 8012; 8057; 8310).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.02.2016; 09:30 h.

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 PPC; GP JS (reg. 8058; 8311).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.02.2016; 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 C’s; GP PPC; GP JS (reg. 8013; 8059; 8313).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.02.2016; 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 C’s; GP PPC; GP JS (reg. 8014; 8060; 8312).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.02.2016; 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 C’s; GP PPC; GP JS; GP CSP (reg. 8015; 8061; 8314; 8344).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.02.2016; 09:30 h.
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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 C’s; GP PPC; GP JS (reg. 8016; 8062; 8315).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.02.2016; 09:30 h.

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 C’s; GP PPC; GP JS; GP CSP (reg. 8017; 8063; 8316; 8345).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.02.2016; 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 PPC; GP JS; GP CSP (reg. 8064; 8317; 8342).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.02.2016; 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 PPC; GP JS; GP CSP (reg. 8065; 8318; 8346).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.02.2016; 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 PPC; GP JS (reg. 8066; 8319).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.02.2016; 09:30 h.
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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 PPC; GP JS (reg. 8067; 8320).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.02.2016; 09:30 h.

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 PPC; GP JS; GP CSP (reg. 8068; 8321; 8347).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.02.2016; 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 PPC; GP JS (reg. 8069; 8322).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.02.2016; 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 C’s; GP PPC; GP JS (reg. 8018; 8070; 8323).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.02.2016; 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 PPC; GP JS (reg. 8071; 8324).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.02.2016; 09:30 h.
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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 PPC; GP JS (reg. 8072; 8325).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.02.2016; 09:30 h.

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 PPC; GP JS (reg. 8073; 8326).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.02.2016; 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 PPC; GP JS (reg. 8074; 8327).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.02.2016; 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 PPC; GP JS (reg. 8075; 8328).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.02.2016; 09:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS (reg. 8076; 8329).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.02.2016; 09:30 h.
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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 PPC; GP JS (reg. 8077; 8330).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.02.2016; 09:30 h.

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 PPC; GP JS (reg. 8078; 8331).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.02.2016; 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 PPC; GP JS (reg. 8079; 8332).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.02.2016; 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 PPC; GP JS; GP CSP (reg. 8080; 8333; 8348).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.02.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el sensellarisme
250-00074/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC; GP JS (reg. 8019; 8081; 8334).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.02.2016; 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 C’s; GP PPC; GP JS (reg. 8020; 8082; 8335).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.02.2016; 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 C’s; GP PPC; GP JS (reg. 8021; 8083; 8336).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.02.2016; 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 PPC; GP JS; GP CSP (reg. 8084; 8337; 8349).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.02.2016; 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 PPC; GP JS (reg. 8085; 8338).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.02.2016; 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 PPC; GP JS (reg. 8086; 8339).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.02.2016; 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 PPC; GP JS (reg. 8087; 8340).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.02.2016; 09:30 h.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/11

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTÀRIA

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 16 de febrer de 2016, atès que la dipu-

tada M. Assumpció Laïlla i Jou ha complert els requisits que estableix l’article 23.1 del 
Reglament (credencial: reg. 7503; acatament de la Constitució i de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya: reg. 7806; declaració d’activitats i béns: reg. 7807 i 7808), ha constatat i 
manifestat que ha accedit al ple exercici de la condició de parlamentària.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTÀRIA

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 16 de febrer de 2016, atès que la dipu-

tada Pilar Castillejo Medina ha complert els requisits que estableix l’article 23.1 del Re-
glament (credencial: reg. 7732; acatament de la Constitució i de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya: reg. 8485; declaració d’activitats i béns: reg. 8486 i 8487), ha constatat i 
manifestat que ha accedit al ple exercici de la condició de parlamentària.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Junts pel Sí
399-00003/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 7809 / Coneixement: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
M. Assumpció Laïlla i Jou, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Reglament 

del Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2016
La diputada, M. Assumpció Laïlla i Jou; vist i plau, Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS
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Composició del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent
399-00004/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 8488 / Coneixement: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Pilar Castillejo Medina, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Reglament del 

Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2016
La diputada, Pilar Castillejo Medina; vist i plau, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP 
CUP-CC

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’Amadeu Altafaj i Tardio, representant 
permanent davant la Unió Europea, davant la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre 
el treball fet al capdavant de la delegació
356-00011/11

SOL·LICITUD

Presentació: Juan Milián Querol, del GP PPC (reg. 7600).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Insti-
tucionals i Transparència, 15.02.2016.

Sol·licitud de compareixença de Martí Anglada i Birulés, delegat del Govern 
a França i Suïssa, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre el treball fet 
al capdavant de la delegació
356-00012/11

SOL·LICITUD

Presentació: Juan Milián Querol, del GP PPC (reg. 7601).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Insti-
tucionals i Transparència, 15.02.2016.

Sol·licitud de compareixença de Josep Manuel Suàrez Iborra, delegat 
del Govern al Regne Unit i Irlanda, davant la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre 
el treball fet al capdavant de la delegació
356-00013/11

SOL·LICITUD

Presentació: Juan Milián Querol, del GP PPC (reg. 7602).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Insti-
tucionals i Transparència, 15.02.2016.



BOPC 59
17 de febrer de 2016

4.53.05. Sol·licituds de compareixença 16

Sol·licitud de compareixença de Marie Kapretz, delegada del Govern a 
Alemanya, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència perquè informi sobre el pla de treball al 
capdavant de la delegació
356-00014/11

SOL·LICITUD

Presentació: Juan Milián Querol, del GP PPC (reg. 7603).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Insti-
tucionals i Transparència, 15.02.2016.

Sol·licitud de compareixença d’Andrew Scott Davis, delegat del Govern als 
Estats Units d’Amèrica, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre el treball fet 
al capdavant de la delegació
356-00015/11

SOL·LICITUD

Presentació: Juan Milián Querol, del GP PPC (reg. 7604).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Insti-
tucionals i Transparència, 15.02.2016.

Sol·licitud de compareixença d’Adam Casals Jorba, delegat del Govern 
a Àustria, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència perquè informi sobre el treball fet al 
capdavant de la delegació
356-00016/11

SOL·LICITUD

Presentació: Juan Milián Querol, del GP PPC (reg. 7605).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Insti-
tucionals i Transparència, 15.02.2016.

Sol·licitud de compareixença de Luca Bellizzi Cerri, delegat del Govern 
a Itàlia, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència perquè informi sobre el treball fet al 
capdavant de la delegació
356-00017/11

SOL·LICITUD

Presentació: Juan Milián Querol, del GP PPC (reg. 7606).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Insti-
tucionals i Transparència, 15.02.2016.
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Sol·licitud de compareixença d’un representant d’Independent Diplomat 
davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència perquè informi sobre els treballs fets per al Govern i per a la 
Delegació de la Generalitat als Estats Units d’Amèrica
356-00018/11

SOL·LICITUD

Presentació: Juan Milián Querol, del GP PPC (reg. 7607).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Insti-
tucionals i Transparència, 15.02.2016.

4.95. Altres informacions

Credencial de la diputada M. Assumpció Laïlla i Jou

PRESENTACIÓ

Reg. 7503 / Coneixement: Mesa del Parlament, 16.02.2016

Joan Cremades Morant, President de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, ex-
pedeixo aquesta Credencial, que expressa que s’ha designat diputada per a aquesta cir-
cumscripció electoral la senyora Maria Assumpció Laïlla i Jou per estar inclosa en la 
llista de candidats presentada per Junts pel Sí (JxSí) a les eleccions al Parlament de Ca-
talunya 2015, segons el resultat de l’escrutini fet el dia 30 de setembre de 2015.

I a l’efecte de presentació al Parlament de Catalunya, expedeixo aquesta credencial, 
d’acord amb el que estableix l’article 108 de la Llei orgànica del règim electoral general, 
el dia 9 de febrer de 2016

Joan Cremades Morant, president de la Junta Electoral Provincial

Credencial de la diputada Pilar Castillejo Medina

PRESENTACIÓ

Reg. 7732 / Coneixement: Mesa del Parlament, 16.02.2016

Joan Cremades Morant, President de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, ex-
pedeixo aquesta Credencial, que expressa que s’ha designat diputada per a aquesta cir-
cumscripció electoral la senyora Pilar Castillejo Medina per estar inclosa en la llista de 
candidats presentada per Candidatura d’Unitat Popular (CUP) a les eleccions al Par-
lament de Catalunya 2015, segons el resultat de l’escrutini fet el dia 30 de setembre de 
2015.

I a l’efecte de presentació al Parlament de Catalunya, expedeixo aquesta credencial, 
d’acord amb el que estableix l’article 108 de la Llei orgànica del règim electoral general, 
el dia 11 de febrer de 2016

Joan Cremades Morant, president de la Junta Electoral Provincial
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