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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 reforma horària
202-00008/11

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 24 de febrer de 2016, 
de conformitat amb l’acord de la Mesa i la Junta de Portaveus del 29 de gener de 2016 
i l’article 126.1 del Reglament del Parlament, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar 
el text de la Proposició de llei de reforma horària (tram. 202-00008/11). La ponència és 
integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Fabian Mohedano Morales

Grup Parlamentari de Ciutadans
Laura Vilches Sánchez

Grup Parlamentari Socialista
Eva Martínez Morales

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Gemma Lienas Massot

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Fernando Sánchez Costa

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Albert Botran i Pahissa

Palau del Parlament, 3 de març de 2016
La secretària de la Comissió, Neus Lloveras i Massana; el president de la Comissió, 
Jean Castel Sucarrat

Proposició de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat i 
d’incompatibilitats i dels conflictes d’interessos dels diputats i diputades 
del Parlament de Catalunya
202-00009/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 12840; 12875).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.03.2016 a l’11.03.2016).
Finiment del termini: 14.03.2016; 09:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació
202-00013/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 11100; 11486).
Pròrroga: 5 dies hàbils (de l’11.03.2016 al 17.03.2016).
Finiment del termini: 18.03.2016; 09:30 h.



BOPC 76
9 de març de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 4

Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
202-00018/08

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS (reg. 12154).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.03.2016 al 10.03.2016).
Finiment del termini: 11.03.2016; 09:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP CUP-CC; GP JS (reg. 13101; 13122).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.03.2016; 09:30 h.

Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de 
desembre
202-00022/10

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS (reg. 12155).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.03.2016 al 10.03.2016).
Finiment del termini: 11.03.2016; 09:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS (reg. 13123).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.03.2016; 09:30 h.

Proposició de llei del sistema educatiu de Catalunya
202-00063/10

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 12841; 12876).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.03.2016 a l’11.03.2016).
Finiment del termini: 14.03.2016; 09:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 12524 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 07.03.2016

Esmenes presentades pel GP CSP (reg. 12524)

Esmena 1, GP CSP (1)

D’addició a l’apartat 1

«1. Adoptar todas las medidas pertinentes para garantizar que ningún funcionario 
del Cuerpo de Gestors, Tramitadors y Auxilio Judicial destinados en Catalunya tengan 
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que adelantar de su cuenta los gastos de locomoción y transporte para la práctica de los 
actos comunicación judicial que se practiquen fuera de la sede de los juzgados y Tribu-
nales de Catalunya per aplicació de la normativa de la Generalitat.»

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 12834 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 07.03.2016

Esmenes presentades pel GP JS (reg. 12834)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 2

«2. Fer efectiva la convocatòria en el decurs del segon trimestre de 2016 de 350 pla-
ces de bombers voluntaris.»

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el dret al treball digne 
i la generació d’ocupació
302-00013/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 12447 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari 

de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el 
dret al treball digne i la generació d’ocupació (tram. 300-00015/11).

Moció

Marc de relacions laborals
1. El Parlament de Catalunya es compromet a incorporar com una de les primeres 

i principals prioritats objecte d’estudi a la comissió d’estudi del Procés Constituent un 
model de relacions laborals per Catalunya que defineixi les característiques del dret a 
un treball de qualitat i un salari digne, les mesures de redistribució de la riquesa que po-
den permetre generar ocupació de qualitat, les garanties de la negociació col·lectiva i la 
participació dels treballadors en l’empresa, i les garanties de respecte, igualtat i no dis-
criminació en l’entorn laboral.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar la cons-
trucció d’un marc català de relacions laborals estable, per tal de fomentar el diàleg i la 
concertació social, reforçar el paper dels interlocutors socials i establir espais de con-
certació de les polítiques socioeconòmiques, com alternativa a les reformes laborals que 
han facilitat la desregulació i la pèrdua de drets i de capacitat salarial dels treballadors 
i les treballadores.

Reforma laboral
3. El Parlament de Catalunya considera que la reforma laboral aplicada a partir del 

2012 ha estat ineficaç per a generar ocupació, inútil per aturar el tancament d’empreses 
i injusta per a les persones treballadores, i demana al Congrés dels Diputats la presa en 
consideració de les iniciatives necessàries per a la seva derogació.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar-li en el 
període de tres mesos un Projecte de Proposició de llei al Congrés dels Diputats de mo-
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dificació de la Llei 3/2012 de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral que 
recuperi la regulació anterior a setembre del 2010 en relació a: 

a. la capacitat de l’autoritat laboral i l’autorització administrativa prèvia en els con-
flictes laborals

b. els drets i els mecanismes de la negociació col·lectiva en totes les situacions em-
presarials estables i sobrevingudes

c. la força vinculant i el manteniment de la vigència dels convenis col·lectius
d. les garanties i les indemnitzacions en cas d’extinció de contractes
e. la regulació de les causes objectives d’acomiadament
f. la regulació contractual.

Pla de xoc per l’ocupació
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat, amb la perspectiva 

de l’Acord Interprofessional de Catalunya 2015-2017, a acordar des de la concertació so-
cial i a presentar al plenari del Parlament en el termini de 3 mesos un Pla de xoc per a 
l’ocupació, com a instrument de garantia i confiança per a la recuperació de l’ocupació i 
la millora de l’ocupabilitat de les persones aturades, amb especial incidència als col·lec-
tius més vulnerables, entre ells els joves i els majors de 45 anys.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar en el ter-
mini de tres mesos un pla d’actuació pel millor aprofitament dels recursos del Fons So-
cial Europeu (Pla 2014-2020) en relació a la promoció de l’ocupació de qualitat.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a revisar el programa 
Garantia Juvenil 2014-2020 per tal d’incloure en el Pla d’actuació 2016 iniciatives i in-
versions que tinguin com a objectiu l’ocupació de qualitat, amb drets, sous i condicions 
de treball dignes i evitin la precarització laboral dels i les joves.

Serveis d’ocupació
8. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir en el des-

plegament reglamentari de la Llei del SOC el caràcter públic i gratuït de totes les polí-
tiques actives dels serveis d’ocupació, la construcció d’una xarxa compartida i coordi-
nada amb els serveis de les administracions locals i la garantia de dotació dels recursos 
humans, materials i econòmics necessaris per la seva eficàcia.

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a incrementar els re-
cursos humans a disposició de les oficines del SOC per desenvolupar les tasques d’orien-
tació i intermediació en la recerca d’ocupació, definint l’estructura i la relació de llocs 
de treball necessaris i suficients d’aquestes oficines.

Qualitat de l’ocupació
10. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar en el ter-

mini de tres mesos un calendari prioritzat amb una selecció de mesures urgents de pre-
venció a les empreses, dins del III Pla de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020, per tal de 
frenar l’increment de la sinistralitat.

11. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar en el 
termini de tres mesos un pla d’inspecció específic a executar el segon semestre de 2016 
que permeti avaluar l’efectivitat i l’acompliment dels principis d’igualtat en el treball i 
de no discriminació per raó de sexe, origen, edat, discapacitat o condició social, apor-
tant els recursos necessaris per a fer-ho possible de manera efectiva.

12. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar en el ter-
mini de tres mesos un pla d’actuació de la Inspecció de Treball de Catalunya que situï 
les prioritats de l’autoritat laboral en relació a les conductes contràries als drets laborals 
o irregulars en la seva aplicació i desenvolupament.

Dignificació salarial
13. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a convocar de ma-

nera urgent els agents socials i econòmics a una mesa per la concertació en matèria sa-
larial per tal d’arribar a un acord nacional per a la recuperació salarial i l’establiment de 
salaris dignes com a element dinamitzador de l’economia.

14. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar en aquest 
marc de concertació salarial un acord entre organitzacions sindicals i empresarials re-
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presentatives per fixar un salari mínim de referència que hauran de respectar totes aque-
lles empreses que contractin amb el govern de la Generalitat.

15. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a promoure i im-
pulsar dins del marc de relacions del Govern amb el món local, acords de ciutat que 
permetin establir de manera concertada entre administracions locals, sindicats i em-
presaris, l’establiment d’un salari mínim de ciutat amb l’objectiu que sigui respectat per 
aquelles empreses que contractin amb els ajuntaments o altres administracions locals.

16. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a revisar l’indica-
dor de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) en l’horitzó d’apropar-lo en els propers 
anys a l’objectiu que, en relació al salari mínim, determina la Carta Social Europea.

Empreses en crisi
17. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a tenir la iniciativa 

política proactiva necessària per evitar la deslocalització d’empreses de Catalunya, es-
pecialment aquelles amb coneixement estratègic per al desenvolupament industrial del 
país.

18. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport als treballadors i treballado-
res d’empreses en crisi com Covestro, Ercros, General Electric, Delphi, Bacardí, entre 
d’altres, i insta el Govern de la Generalitat a assegurar un paper mediador actiu per evi-
tar la pèrdua de llocs de treball.

Palau del Parlament, 3 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
302-00014/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 12567 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 300-00017/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Acordar, en el termini de tres mesos, un nou contracte programa amb la Corpora-

ció Catalana de Mitjans Audiovisuals que contempli l’estabilitat financera i la viabilitat 
econòmica de Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

2. Garantir que el nou contracte programa acordat: 
a. Especificarà i identificarà els objectius concrets per al compliment de totes les 

missions de servei públic establertes a l’article 26 de la Llei 22/2005 de Comunicació 
Audiovisual de Catalunya i els instruments amb què els ha d’assolir.

b. Donarà compliment al mandat del Parlament pel que fa la contractació de produc-
ció externa i contindrà indicadors de qualitat, gestió, audiències i accessibilitat.

c. Es desenvoluparà amb el màxim nivell d’acord i consens amb els representants 
dels comitès d’empresa de TV3 i Catalunya Ràdio en els temes que afectin a l’equipara-
ció de plantilles i projecte de confluència de redaccions.

3. En referència als recents nomenaments en l’estructura executiva de la Corporació 
(responsable del Procés de Confluència, director de l’Àrea d’Esports, adjunt a la Direc-
ció de TV3 i cap de Continguts i Programes, el director de Continguts de Catalunya Rà-
dio, el del Director d’Anàlisi i Explotació d’Audiències i el del nou Cap d’Informatius de 
TVC, així com també els directors de televisió i de la ràdio públiques), el Parlament de 
Catalunya insta el Govern de la Generalitat i al Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a prendre les mesures oportunes per tal que el Comitè 
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de Direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i els equips directius de 
la Televisió i de la Ràdio compleixin allò que determina la llei 17/2015, de 21 de juliol, 
d’Igualtat efectiva de dones i homes, pel que fa a la paritat dels seus membres.

4. El Parlament de Catalunya constata la conveniència de prendre les iniciatives le-
gislatives que siguin necessàries per reformar les lleis 11/2007 de l’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la llei 2/2002, del 4 de maig, del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, que van ser modificades mitjançant la llei 2/2012, 
del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual, amb l’objectiu 
de revertir el sistema d’elecció per majoria absoluta en segona votació i mantenir els 
preceptes de les lleis originals, en els que es preveu únicament l’elecció per majoria de 
dos terços de la Cambra, així com que la proposta dels membres l’hagin de signar un 
mínim de tres grups parlamentaris.

5. El Parlament de Catalunya insta al Consell de l’Audiovisual de Catalunya a in-
troduir nous barems per la qualificació de la pluralitat més enllà del criteri estadístic i 
quantitatiu en serveis d’informatius. Així s’analitzarà la pluralitat de continguts, la pon-
deració en la diversitat de veus i l’equanimitat a la resta de programes que s’emetin als 
canals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, especialment als espais de 
tertúlia.

Palau del Parlament, 3 de març de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; David Pérez Ibáñez, diputat, GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació
302-00015/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 12568 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari 

Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació (tram. 
300-00018/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

Igualtat Salarial
1. Presentar en el termini de tres mesos, a través de la web www.transparencia.cat, 

la informació relativa de la presència de dones a les gerències d’empreses, organismes 
públics, fundacions i consorcis de la Generalitat i ajuntaments de Catalunya.

2. Presentar al Parlament un informe de diagnosi sobre la situació de la desigualtat 
salarial de gènere a Catalunya, en aquest període de sessions, amb el propòsit de tenir 
informació recent i detallada per de lluitar contra les desigualtats salarials.

3. Elaborar i presentar al Parlament, en aquest període de sessions, un informe per 
avaluar l’eficiència de les actuals polítiques actives d’ocupació destinades a la igualtat 
de gènere, per tal de proposar accions de futur.

4. Desenvolupar un Pla d’Igualtat Retributiva, treballant amb l’àmbit social i empre-
sarial, la reducció de l’escletxa salarial entre homes i dones i introduint la lluita contra 
la desigualtat salarial dins dels Plans d’Igualtat de les empreses.

5. Desplegar la Llei d’igualtat de Catalunya el més aviat possible, i presentar el pro-
jecte d’agents per la igualtat a les empreses a la Comissió de Treball, en aquest període 
de sessions.

Crisi d’empreses
6. Crear i convocar, en aquest període de sessions, una Taula amb administracions i 

agents socials i econòmics per impulsar un Pacte pel Treball, que busqui transformar el 
creixement econòmic en benestar pels ciutadans/es, amb l’objectiu de: 

a) Posar en el centre del debat el model productiu
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b) Basar-se en el diàleg social
c) Focalitzar-se en la creació d’ocupació 
7. Presentar, en aquest període de sessions, un informe al Parlament sobre les indús-

tries que han tancat o traslladat les seves plantes, analitzant les causes i les actuacions 
del Govern per evitar el seu tancament o trasllat.

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
8. Potenciar el Servei d’Ocupació de Catalunya com el veritable servei públic 

d’acompanyament als i les desocupades, recuperant en el proper Projecte de llei de 
Pressupostos de la Generalitat els nivells de 2010.

9. Presentar al Parlament, en aquest període de sessions, un informe sobre l’estat ac-
tual del Servei d’Ocupació de Catalunya (ràtios de personal d’atenció al públic i admi-
nistratiu a cada oficina, percentatge d’inserció, relació dels llocs de treball...).

10. Potenciar la col·laboració amb els ajuntaments en l’àmbit de l’ocupació, sense 
perjudici de les tasques del SOC i sempre amb la dotació de recursos corresponent, per 
tal de donar una millor resposta als desocupats/des.

11. Recuperar la dotació de llocs de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya per 
poder oferir els serveis bàsics d’orientació i formació per a l’acreditació de 150.000 per-
sones cada any i per a l’increment progressiu de la ràtio d’orientadors per arribar a un 
per cada 300 aturats, tot tendint a assolir la mitjana recomanada per l’OIT, que és de 85 
aturats per cada orientador.

Palau del Parlament, 3 de març de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre Transports 
Metropolitans de Barcelona
302-00016/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 12571 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre Transports Metropolitans de Barcelona 
(tram. 300-00013/11).

Moció
1. Instar TMB a fer públics els pressupostos de l’empresa per al 2016.
2. Instar TMB a fer públics els sous dels càrrecs directius de l’empresa.
3. Demanar la racionalització de la cúpula directiva de TMB i la conseqüent reduc-

ció del nombre de càrrecs directius.
4. Emplaçar TMB a atendre les reivindicacions dels treballadors de l’empresa i que 

tots els treballadors en plantilla s’acullin al nou conveni.

Palau del Parlament, 3 de març de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunta, GP CUP-CC 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior
302-00017/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 12763 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira 

i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comuniquen que el diputat Antoni Castellà i Clavé ha estat 
designat representant del Grup Parlamentari de Junts pel Sí per a formar part de Consell 
Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT).

Palau del Parlament, 3 de març de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions per a 
adaptar-se a la suspensió de determinades competències del Departament 
d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència
302-00018/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 12787 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.03.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Juan Milián Querol, diputat del Grup Parla-

mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al 
Govern sobre les actuacions per a adaptar-se a la suspensió de determinades competèn-
cies del Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència (tram. 
300-00016/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Adaptar les competències atribuïdes al Departament d’Afers Exteriors, Relacions 

Institucionals i Transparència, ara Departament d’Afers i Relacions Institucionals, Ex-
teriors i Transparència, a la suspensió acordada pel Tribunal Constitucional en la seva 
providència del 16 de febrer de 2016.

2. Suprimir la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea del Govern de la 
Generalitat de Catalunya i abstenir-se de desenvolupar les competències i funcions que 
fins ara venia desenvolupant aquesta Secretaria.

Palau del Parlament, 4 de març de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Juan Milián Querol, diputat, GP PPC 
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Justícia
410-00010/11

ELECCIÓ DEL SECRETARI

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 24 de febrer de 2016, d’acord amb 
els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, i a proposta del Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí, ha elegit secretari el diputat Lluís Guinó i Subirós en substitució de la 
diputada Maria Rosell i Medall.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2016
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, Germà 
Gordó i Aubarell

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè expliqui les línies 
d’actuació del Govern en el seu àmbit
356-00054/11

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Vilella Cuadrada, del GP JS, Laura Vílchez Sánchez, del GP 
C’s, Raúl Moreno Montaña, del GP SOC, Gemma Lienas Massot, del GP CSP, Marisa 
Xandri Pujol, del GP PPC, Gabriela Serra Frediani, del GP CUP-CC (reg. 12432).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 07.03.2016.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Modernització de 
l’Administració de Justícia davant la Comissió de Justícia perquè expliqui 
el desplegament del sistema informàtic e-justícia.cat
356-00056/11

SOL·LICITUD

Presentació: Carmen de Rivera i Pla, del GP C’s (reg. 12773).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 07.03.2016.
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx del conseller de Justícia al vicepresident del Govern i 
conseller d’Economia i Hisenda
330-00009/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 12811 / Coneixement: 07.03.2016

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que 
durant l’absència del conseller de Justícia, des del dia 4 fins al dia 6 de març de 2016, 
ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx del seu Departament el vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda.

Cordialment,

Barcelona, 24 de febrer de 2016
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 211/2016, de 24 de febrer, d’encàrrec del despatx del conseller de 
Justícia al vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya i conseller d’Econo-
mia i Hisenda, des del dia 4 fins al dia 6 de març de 2016, ambdós inclosos, és publicat 
al DOGC 7072, del 4 de març de 2016.
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