
TAUL A DE CONT INGUT

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la diversitat social i política de Catalunya
250-00003/11
Rebuig 7

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’estabilitat política i el respecte a l’es-
tat de dret
250-00009/11
Rebuig 7

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 8

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 8

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 8

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 8

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 9

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la prolongació de la carretera C-32
250-00045/11
Esmenes presentades 9

Proposta de resolució sobre la garantia juvenil i la lluita contra la cronificació de l’atur
250-00063/11
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre la prolongació de la carretera C-32
250-00075/11
Esmenes presentades 10
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Proposta de resolució sobre els centres especials de treball
250-00078/11
Esmenes presentades 11

Proposta de resolució sobre el copagament de l’atenció a les persones en situació de 
dependència
250-00081/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut escola a Montgat
250-00082/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Santa Coloma, a Santa Coloma 
de Gramenet
250-00083/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria als centres d’atenció primària de Rubí
250-00084/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la modificació de la denominació del representant perma-
nent de la Generalitat davant la Unió Europea
250-00085/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la licitació del lateral de l’autopista C-31 al pas pel barri 
de Sant Crist de Badalona
250-00086/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’inici d’un projecte turístic de difusió nacional i internacio-
nal del turó de la Seu Vella de Lleida
250-00087/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la Mesa General de Negociació del Personal al Servei de 
l’Administració de Justícia
250-00088/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la resolució sobre la incapacitat temporal al 
personal de l’Administració de justícia
250-00089/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el pagament avançat de despeses que fan els funcionaris 
de l’Administració de justícia
250-00090/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el reconeixement del treball social i comunitari dels pro-
fessionals dels serveis socials bàsics
250-00091/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la modificació de les accepcions dels termes «subnor-
mal», «mongolisme» i «mongòlic» en els diccionaris normatius català i espanyol i en el 
tesaurus europeu
250-00092/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’autopista C-32 de Montgat a Palafolls
250-00093/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua 
de Mogoda
250-00094/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la integració del bitllet del servei ferroviari de rodalia en el 
bitllet del servei Avant
250-00096/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14
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Proposta de resolució sobre el millorament dels abonaments i els descomptes del ser-
vei ferroviari Avant
250-00097/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre les beques de menjador
250-00098/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre els pagaments de les prestacions meritades per fills me-
nors de tres anys
250-00099/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’Escola Pla de l’Avellà, de Cabrera de Mar
250-00100/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la denominació del Departament d’Afers Exteriors, Relaci-
ons Institucionals i Transparència del Govern de la Generalitat
250-00101/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el compliment de la Moció 211/X, sobre les mesures per a 
fer front a la desocupació de les persones de més de quaranta-cinc anys
250-00102/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
250-00103/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’equip d’infermeria del CAP Florida, de l’Hospitalet de 
Llobregat
250-00104/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Pinyana al barri de Balàfia, de 
Lleida
250-00105/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la pèrdua de llocs de treball a les comarques del Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre
250-00106/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre els serveis de menjadors escolars
250-00107/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’expertesa en gènere a l’Institut Català de les Dones
250-00108/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la creació d’un registre de joves exiliats
250-00109/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la derogació de l’apartat 3 de l’article 315 del Codi penal
250-00110/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la construcció del túnel de Tres Ponts a la C-14 entre Or-
ganyà i Montan de Tost
250-00111/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un índex de progrés social
250-00112/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una pedrera a l’Argentera
250-00113/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la prestació econòmica universal per fill a càrrec d’entre 
zero i disset anys
250-00114/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18
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Proposta de resolució sobre la carretera C-17 entre Lliçà d’Amunt i Parets del Vallès
250-00115/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre les subvencions als agricultors per a la instal·lació de xar-
xes antipedra
250-00116/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre els ajuts als agricultors i els ramaders del Pirineu
250-00117/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre els pagaments pendents als agricultors, els ramaders i les 
entitats del sector
250-00118/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre les urgències pediàtriques a Rubí
250-00119/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la prescripció infermera
250-00120/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’exercici de l’acusació en les causes judicials contra els 
antisistema
250-00121/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la convocatòria de places de bombers professionals
250-00122/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Blanes i el tancament del servei nocturn de 
centres d’atenció primària
250-00123/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

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 20

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Junts pel Sí
399-00003/11
Adscripció de diputats 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 Institucionals amb la consellera 
de la Presidència sobre la manera com es garanteix l’especialització en gènere i políti-
ques socials en el concurs de trasllats de l’Institut Català de les Dones
354-00004/11
Rebuig de la sol·licitud 20

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera 
de la Presidència sobre la retirada de la Generalitat com a acusació en diversos pro-
cessos judicials
354-00022/11
Rebuig de la sol·licitud 21

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Indústria davant la Comissió d’Em-
presa i Coneixement perquè informi sobre el clúster industrial de Catalunya
356-00034/11
Sol·licitud 21
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Sol·licitud de compareixença de Salvador Duarte, president de la Confederació de Tre-
balladors Autònoms de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè 
informi sobre les activitats de la Confederació i la situació dels treballadors autònoms
356-00035/11
Sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Empresa i Competitivitat davant la Comis-
sió d’Empresa i Coneixement perquè expliqui la situació de l’empresa Covestro, de la 
Canonja (Tarragonès)
356-00036/11
Sol·licitud 21

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el conseller de Justícia sobre els ob-
jectius i les actuacions del Departament
355-00009/11
Substanciació 21

Sessió informativa de la Comissió de Treball amb la consellera de Treball, Afers Socials 
i Famílies sobre els objectius i les actuacions del Departament
355-00015/11
Substanciació 22

4.95. Altres informacions

Credencial de la diputada Adriana Delgado i Herreros
Presentació 22
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la diversitat social i política de Catalunya
250-00003/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 3, tinguda el 24.02.2016, 
DSPC-C 44.

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’estabilitat política  
i el respecte a l’estat de dret
250-00009/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 3, tinguda el 24.02.2016, 
DSPC-C 44.
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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. 10359; 10364; 10407).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.03.2016; 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. 10360; 10365; 10408).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.03.2016; 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. 10361; 10366; 10409).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.03.2016; 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. 10362; 10367; 10410).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.
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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. 10363; 10368; 10411).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.03.2016; 09:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 10206 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 24.02.2016

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 10206)

Esmena 1, GP JS (1)

De supressió
De la introducció
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a no adoptar cap mena 

d’acord ni iniciar cap tipus d’actuació en relació a la prolongació de la via C-32 en direc-
ció Blanes i Lloret ni a l’anomenada Ronda Costa Brava sud sense:»

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació
De l’apartat a
«a) Iniciar uns nous estudis en el tram Lloret - Tossa per tal de valorar la seva viabi-

litat tècnica, econòmica i ambiental.»

Esmena 3, GP JS (3)

De modificació
De l’apartat b
«b) Sotmetre a informació pública el corresponent projecte amb la màxima informa-

ció i transparència per als ciutadans.»

Esmena 4, GP JS (4)

De modificació
De l’apartat c
«c) Complir escrupolosament l’actual legislació d’avaluació d’impacte ambiental 

establint les mesures correctores generals i especifiques que en el seu cas fossin neces-
sàries.»
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Proposta de resolució sobre la garantia juvenil i la lluita contra la 
cronificació de l’atur
250-00063/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 10152 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTR, 22.02.2016

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 10152)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació
Del punt 1
«1. Implementar de manera més eficient, d’acord amb les competències, la garantia 

juvenil europea a través d’un pla d’aplicació que detalli les actuacions i determini objec-
tius quantificables i revisables i on es desglossin metodologies d’intervenció, indicadors 
d’avaluació, cronograma i dotació pressupostària.»

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació
Del punt 2
«2. Garantir la correcta coordinació i col·laboració entre els diferents serveis d’ocu-

pació, així com totes les entitats i la resta d’administracions implicades en la planifica-
ció, execució i justificació de la garantia juvenil.»

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 10205 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 24.02.2016

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 10205)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació
De l’apartat a
«a) Iniciar uns nous estudis en el tram Lloret - Tossa per tal de valorar la seva viabi-

litat tècnica, econòmica i ambiental.»

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació
De l’apartat b
«b) Sotmetre a informació pública el corresponent projecte amb la màxima informa-

ció i transparència per als ciutadans.»

Esmena 3, GP JS (3)

De modificació
De l’apartat c
«c) Complir escrupolosament l’actual legislació d’avaluació d’impacte ambiental 

establint les mesures correctores generals i especifiques que en el seu cas fossin neces-
sàries.»
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Proposta de resolució sobre els centres especials de treball
250-00078/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 10153 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTR, 22.02.2016

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 10153)

Esmena 4, GP JS (4)

D’addició
Del punt 1
«1. Sol·licitar a l’Estat que augmenti les transferències a fi de poder incrementar en 

l’actual exercici pressupostari, els recursos pressupostaris destinats a les subvencions a 
noves altes als CEE, de manera que les cobreixin i es converteixin de nou en incentiu a la 
creació d’ocupació.»

Esmena 4, GP JS (4)

D’addició
Del punt 2
«2. Sol·licitar a l’Estat que augmenti les transferències a fi de poder incrementar, en 

l’actual exercici pressupostari, els recursos pressupostaris destinats a subvencions als 
CEE en una quantitat suficient per arribar a les 3.700 persones que a dia d’avui no les 
estan rebent.»

Esmena 3, GP JS (3)

De modificació
Del punt 3
«3. Reclamar les competències en polítiques d’ajudes al Govern d’Espanya i aprofi-

tar els avantatges que d’això se’n deriva.»

Proposta de resolució sobre el copagament de l’atenció a les persones en 
situació de dependència
250-00081/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 10369; 10412; 10594).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut escola a Montgat
250-00082/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 10370; 10413; 10595).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Santa Coloma,  
a Santa Coloma de Gramenet
250-00083/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 10371; 10414; 10596; 10799).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria als centres d’atenció 
primària de Rubí
250-00084/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 10372; 10415; 10597).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la modificació de la denominació del 
representant permanent de la Generalitat davant la Unió Europea
250-00085/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 10416; 10598; 10800).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la licitació del lateral de l’autopista C-31  
al pas pel barri de Sant Crist de Badalona
250-00086/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 10417; 10599; 10801).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’inici d’un projecte turístic de difusió nacional 
i internacional del turó de la Seu Vella de Lleida
250-00087/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 10418; 10600; 10802).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la Mesa General de Negociació del Personal 
al Servei de l’Administració de Justícia
250-00088/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS (reg. 10373; 10419).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la resolució sobre la incapacitat 
temporal al personal de l’Administració de justícia
250-00089/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS (reg. 10374; 10420).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament avançat de despeses que fan els 
funcionaris de l’Administració de justícia
250-00090/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS (reg. 10375; 10421).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement del treball social i 
comunitari dels professionals dels serveis socials bàsics
250-00091/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 10376; 10422; 10602; 10833).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la modificació de les accepcions dels termes 
«subnormal», «mongolisme» i «mongòlic» en els diccionaris normatius 
català i espanyol i en el tesaurus europeu
250-00092/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 10377; 10423; 10604).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’autopista C-32 de Montgat a Palafolls
250-00093/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 10378; 10424; 10605; 10835).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Escola Els Aigüerols,  
de Santa Perpètua de Mogoda
250-00094/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 10379; 10425; 10606).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la integració del bitllet del servei ferroviari  
de rodalia en el bitllet del servei Avant
250-00096/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP CSP (reg. 10380; 10426; 10846).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament dels abonaments  
i els descomptes del servei ferroviari Avant
250-00097/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP CSP (reg. 10381; 10427; 10847).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les beques de menjador
250-00098/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 10382; 10428; 10607).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre els pagaments de les prestacions meritades 
per fills menors de tres anys
250-00099/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 10383; 10429; 10608; 10834).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’Escola Pla de l’Avellà,  
de Cabrera de Mar
250-00100/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 10384; 10430; 10609; 10848).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la denominació del Departament d’Afers 
Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència del Govern de la 
Generalitat
250-00101/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP CSP (reg. 10385; 10431; 10849).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment de la Moció 211/X, sobre 
les mesures per a fer front a la desocupació de les persones de més de 
quaranta-cinc anys
250-00102/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP CSP (reg. 10386; 10432; 10850).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la Direcció General d’Atenció a la Infància  
i l’Adolescència
250-00103/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP CSP (reg. 10387; 10433; 10865).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’equip d’infermeria del CAP Florida,  
de l’Hospitalet de Llobregat
250-00104/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP CSP (reg. 10388; 10434; 10866).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Pinyana al barri  
de Balàfia, de Lleida
250-00105/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 10389; 10435; 10610; 10867).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la pèrdua de llocs de treball a les comarques 
del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre
250-00106/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 10390; 10436; 10611; 10868).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els serveis de menjadors escolars
250-00107/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 10391; 10437; 10612; 10869).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’expertesa en gènere a l’Institut Català  
de les Dones
250-00108/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 10392; 10438; 10613).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la creació d’un registre de joves exiliats
250-00109/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 10393; 10439; 10614).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la derogació de l’apartat 3 de l’article 315  
del Codi penal
250-00110/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 10394; 10440; 10615; 10870).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció del túnel de Tres Ponts  
a la C-14 entre Organyà i Montan de Tost
250-00111/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 10395; 10441; 10616; 10871).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un índex de progrés social
250-00112/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 10396; 10442; 10617).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una pedrera a l’Argentera
250-00113/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 10397; 10443; 10618).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la prestació econòmica universal per fill  
a càrrec d’entre zero i disset anys
250-00114/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 10398; 10444; 10619).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la carretera C-17 entre Lliçà d’Amunt  
i Parets del Vallès
250-00115/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 10399; 10445; 10620; 10872).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les subvencions als agricultors  
per a la instal·lació de xarxes antipedra
250-00116/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 10400; 10446; 10621).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els ajuts als agricultors i els ramaders  
del Pirineu
250-00117/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 10401; 10447; 10622).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els pagaments pendents als agricultors,  
els ramaders i les entitats del sector
250-00118/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 10402; 10448; 10623).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre les urgències pediàtriques a Rubí
250-00119/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 10403; 10449; 10624; 10873).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la prescripció infermera
250-00120/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 10404; 10450; 10625; 10874).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’exercici de l’acusació en les causes judicials 
contra els antisistema
250-00121/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 10451; 10626; 10875).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la convocatòria de places de bombers 
professionals
250-00122/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 10452; 10627; 10876).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Blanes i el tancament del servei 
nocturn de centres d’atenció primària
250-00123/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 10405; 10453; 10628).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.03.2016 al 02.03.2016).
Finiment del termini: 03.03.2016; 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

Presidència del Parlament
Atès que la diputada Adriana Delgado i Herreros ha complert els requisits que es-

tableix l’article 23.1 del Reglament (credencial: reg. 10701; acatament de la Constitució 
i de l’Estatut d’autonomia de Catalunya: reg. 10695; declaració d’activitats i béns: reg. 
10696 i 10697), es constata i es manifesta que ha accedit al ple exercici de la condició 
de parlamentària.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2016
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. 10698 / Coneixement: Presidència del Parlament, 24.02.2016

A la Mesa del Parlament
Adriana Delgado i Herreros, 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, 23 de febrer de 2016

La diputada, Adriana Delgado i Herreros; vist i plau, Marta Rovira i Vergés, portaveu 
GP JS

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de la Presidència sobre la manera com es garanteix 
l’especialització en gènere i polítiques socials en el concurs de trasllats  
de l’Institut Català de les Dones
354-00004/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 3, tinguda el 24.02.2016, 
DSPC-C 44.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals  
amb la consellera de la Presidència sobre la retirada de la Generalitat  
com a acusació en diversos processos judicials
354-00022/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 3, tinguda el 24.02.2016, 
DSPC-C 44.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Indústria davant 
la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre el clúster 
industrial de Catalunya
356-00034/11

SOL·LICITUD

Presentació: Joan García González, del GP C’s (reg. 9975).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 25.02.2016.

Sol·licitud de compareixença de Salvador Duarte, president de  
la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre les activitats  
de la Confederació i la situació dels treballadors autònoms
356-00035/11

SOL·LICITUD

Presentació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s (reg. 10480).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 25.02.2016.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Empresa i Competitivitat 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè expliqui la situació  
de l’empresa Covestro, de la Canonja (Tarragonès)
356-00036/11

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Munell i Garcia, del GP JS (reg. 10629).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 25.02.2016.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el conseller de Justícia 
sobre els objectius i les actuacions del Departament
355-00009/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 2 de la Comissió de Justícia, tinguda el 24.02.2016, 
DSPC-C 43.
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Sessió informativa de la Comissió de Treball amb la consellera de  
Treball, Afers Socials i Famílies sobre els objectius i les actuacions  
del Departament
355-00015/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 2 de la Comissió de Treball, tinguda el 24.02.2016, 
DSPC-C 45.

4.95. Altres informacions

Credencial de la diputada Adriana Delgado i Herreros

PRESENTACIÓ

Reg. 10701 / Presidència del Parlament, 24.02.2016

Junta Electoral Provincial de Barcelona 
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 Adriana Delgado i Herreros, 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 17 de febrer de 2016.

Joan Cremades Morant, president de la Junta Electoral Provincial
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