
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 creació d’un grup de treball sobre la crisi en el sector 
de l’automoció
250-00020/11
Retirada 9

Proposta de resolució sobre la modificació de la denominació del representant perma-
nent de la Generalitat davant la Unió Europea
250-00085/11
Rebuig 9

Proposta de resolució sobre la Mesa General de Negociació del Personal al Servei de 
l’Administració de Justícia
250-00088/11
Retirada 9

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la resolució sobre la incapacitat temporal al 
personal de l’Administració de justícia
250-00089/11
Rebuig 9

Proposta de resolució sobre el pagament avançat de despeses que fan els funcionaris 
de l’Administració de justícia
250-00090/11
Rebuig 9

Proposta de resolució sobre la denominació del Departament d’Afers Exteriors, Relaci-
ons Institucionals i Transparència del Govern de la Generalitat
250-00101/11
Rebuig 10

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 mesures urgents per a l’habitatge
202-00018/08
Ponència per a elaborar l’Informe 11

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els pagaments pendents als treballadors de la Corporació 
Sanitària Parc Taulí
250-00159/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre els funcionaris del cos comú processal
250-00160/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre l’agenda europea i internacional del Departament d’Afers 
Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència
250-00161/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12
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Proposta de resolució sobre la Unitat d’Hemodinàmica de l’Hospital Universitari Joan 
XXIII, de Tarragona
250-00162/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’Institut Can Llong, de Sabadell
250-00163/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’acolliment en família aliena
250-00164/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la protecció dels infants i els adolescents maltractats
250-00165/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials
250-00166/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el reglament de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència
250-00167/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua 
de Mogoda
250-00168/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el finançament del Servei de Control de Mosquits del Baix 
Llobregat
250-00169/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Mont-roig, de Balaguer
250-00170/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el servei de salut pediàtrica de l’Hospitalet de Llobregat
250-00171/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre les infraestructures ferroviàries de Tarragona
250-00172/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre els treballadors autònoms
250-00173/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut d’educació secundària al barri 
de Can Llong, de Sabadell
250-00174/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’Hospital de la Seu d’Urgell
250-00175/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’educació pública
250-00176/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Sant Feliu de Llobregat
250-00177/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol per a fer front a les agressions 
a funcionaris de centres penitenciaris
250-00178/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la cessió de terrenys a Mollet del Vallès
250-00179/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15
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Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’atenció continuada del CAP Sitges
250-00180/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el tancament de línies d’ensenyament i sobre les ràtios 
d’alumnes
250-00181/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre una rotonda de la carretera N-II al pas per Premià de Mar
250-00182/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Martorell
250-00183/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta actual de línies de P3 a la Llagosta
250-00184/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre els ajuts públics per a menjador i transport escolar a Piera
250-00185/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre el manteniment de la qualitat educativa a l’Escola Dolors 
Almeda i a l’Escola Ignasi Iglesias, de Cornellà de Llobregat
250-00186/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels barracons de l’Escola Pedralta, de Santa 
Cristina d’Aro
250-00187/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la ciberseguretat
250-00188/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la restauració del campanar de l’església de Sant Pere, 
de Rosselló
250-00189/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’intercanvi d’informació amb els ajuntaments amb relació 
a l’obertura d’establiments de prestació de serveis sanitaris
250-00191/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi 
de consum de Catalunya
250-00192/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Mollet del Vallès
250-00193/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut i de l’edifici de l’Escola Virolet 
al barri de Can Llong, de Sabadell
250-00194/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística
250-00196/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre les necessitats en educació secundària a Barberà del Vallès
250-00197/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el mapa escolar de Mollet del Vallès
250-00198/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP El Pla, de Sant Feliu de Llobregat
250-00199/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18
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Proposta de resolució sobre l’alliberament del peatge de l’autopista AP-2
250-00200/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la supervisió de les seccions de crèdit de les cooperatives
250-00201/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la desafectació de les reserves de sòl de l’autovia orbital 
de Barcelona B-40
250-00202/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’eleccions al Centre de la Propietat Forestal
250-00203/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la incorporació de la Fundació Acció Natura i de l’Institut 
de Medi Ambient de la Universitat de Girona a la Comissió de Seguiment de l’Inventari 
de Boscos Singulars
250-00204/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el peix blau al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre i el 
pagament de vedes
250-00205/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre les associacions de mares i pares d’alumnes de Mollet 
del Vallès
250-00206/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal i pressupostària
300-00025/11
Presentació: GP CSP 20

Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació del 3+2
300-00026/11
Presentació: GP CUP-CC 20

Interpel·lació al Govern sobre els projectes de llei de pressupostos i de mesures fiscals 
i financeres
300-00027/11
Presentació: GP SOC 20

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat
300-00028/11
Presentació: GP C’s 21

Interpel·lació al Govern sobre el millorament de l’atenció sanitària
300-00029/11
Presentació: GP PPC 21

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de joventut
300-00030/11
Presentació: GP C’s 21

4. Informació

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals 
i Transparència sobre les accions del Departament per a donar compliment a la provi-
dència del Tribunal Constitucional que li suspèn determinades competències
354-00045/11
Rebuig de la sol·licitud 22

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals 
i Transparència sobre la contractació d’Independent Diplomat
354-00046/11
Rebuig de la sol·licitud 22
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el conseller de Justícia 
sobre la convocatòria d’oposicions a l’Administració de justícia de Catalunya el 2016
354-00052/11
Sol·licitud i tramitació 22

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

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)
356-00031/11
Acord sobre la sol·licitud 22

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
Acord sobre la sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença de Ramon Font i Bové, delegat del Govern de la Genera-
litat a Portugal, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència perquè informi sobre el treball que ha desenvolupat a la Delegació
356-00041/11
Rebuig de la sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Delegació del Govern de la Ge-
neralitat al Marroc davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institu-
cionals i Transparència perquè informi sobre el treball que ha desenvolupat la Delegació
356-00042/11
Rebuig de la sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Delegació del Govern de la Ge-
neralitat al Vaticà davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència perquè informi sobre el treball que ha desenvolupat la Delegació
356-00043/11
Rebuig de la sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença d’Albert Royo i Mariné, secretari general del Consell de 
Diplomàcia Pública de Catalunya, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Re-
lacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la contractació d’Independent 
Diplomat per part del Diplocat
356-00044/11
Rebuig de la sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè Executiu del Consell de 
Diplomàcia Pública de Catalunya davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Re-
lacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre el pla d’actuació i el finança-
ment del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya
356-00047/11
Acord sobre la sol·licitud 24

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Internacional d’Entitats 
Catalanes davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència perquè informi sobre la realitat actual de la Catalunya exterior
356-00055/11
Acord sobre la sol·licitud 24

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
Rebuig de la sol·licitud 24

Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Co-
missió de Justícia perquè informi dels aldarulls i les agressions que han tingut lloc en 
centres penitenciaris el 2015 i el 2016
356-00062/11
Rebuig de la sol·licitud 24

Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la 
Comissió de Justícia perquè informi sobre les deficiències del Centre Penitenciari Mas 
d’Enric, del Catllar (Tarragonès)
356-00069/11
Rebuig de la sol·licitud 24
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre els objec-
tius i les actuacions del Departament en l’àmbit de la indicació, l’ús i l’autorització de 
dispensació de medicaments per part dels professionals d’infermeria
355-00021/11
Substanciació 25

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la detenció 
del cap de sala central del Cos de Bombers arran d’una investigació policial sobre els 
contractes signats amb l’empresa Avialsa
355-00022/11
Acord de tenir la sessió informativa 25

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

Compareixença del síndic de greuges amb relació a la Proposició de llei de mesures 
urgents per a l’habitatge
353-00001/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 25

Compareixença d’una representació de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00002/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 25

Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00003/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 25

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00004/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 26

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició 
de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00005/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 26

Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a 
la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00006/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 26

Compareixença d’una representació d’Avalot - Joves de la Unió General de Treballadors 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00007/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 26

Compareixença d’una representació de l’Observatori de Drets Econòmics i Socials de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00008/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 26

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a 
la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00009/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 26

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00010/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 27

Compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions de Veïns i Veïnes 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00011/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 27

Compareixença d’una representació de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00012/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 27
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Compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00013/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 27

Compareixença d’Antoni Sorolla Edo, president d’AVS Catalunya –Promotors Públics de 
Sòl i Habitatge, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00014/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 27

Compareixença de Josep Donés, secretari general de la Federació Catalana de Pro-
motors Constructors d’Edificis, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge
353-00015/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 28

Compareixença del president de l’Associació de Promotors de Barcelona amb relació a 
la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00016/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 28

Compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00017/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 28

Compareixença de Juli Ponce, professor de dret administratiu de la Universitat de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00018/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 28

Compareixença de Carme Trilla, economista i col·laboradora de Càritas Diocesana de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00019/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 28

Compareixença de Montserrat Pareja Eastaway, professora del Departament de Teo-
ria Econòmica de la Universitat de Barcelona i vicepresidenta de la Xarxa Europea de 
Recerca Urbana i d’Habitatge, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge
353-00020/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 29

Compareixença de Guillem Fernández, en representació de Coop57, amb relació a la 
Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00021/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 29

Compareixença de Josep Castanyer, en representació de l’Associació Prohabitatge, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00022/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 29

Compareixença de Ferran Busquets, en representació d’Arrels Fundació, amb relació a 
la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00023/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 29

Compareixença de Joan Uriber, en representació de l’Hospital Sant Joan de Déu, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00024/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 29

Compareixença del director general de Protecció Civil davant la Comissió d’Interior per 
a informar sobre les inundacions d’Agramunt (Urgell) del 3 de novembre de 2015
357-00019/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 29

Compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior per a in-
formar sobre els resultats del balanç delinqüencial del 2015
357-00020/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 30

Compareixença del secretari d’Empresa i Competitivitat davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement per a explicar la situació de l’empresa Covestro, de la Canonja (Tarragonès)
357-00022/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 30
Substanciació 30
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Compareixença d’una representació del Comitè Executiu del Consell de Diplomàcia Pú-
blica de Catalunya davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència per a informar sobre el pla d’actuació i el finançament del Consell 
de Diplomàcia Pública de Catalunya
357-00023/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 30

Compareixença d’una representació de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes 
davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia per a informar sobre la realitat actual de la Catalunya exterior
357-00024/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 30

Compareixença de Luz Marina Bernal i Svetlana Issàeva, fundadores de les associacions 
Madres de Soacha i Mares del Daguestan, respectivament, per a explicar la situació en 
matèria de desaparicions forçoses a Colòmbia i Rússia
357-00025/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 30

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència amb el president de l’Institut Català Internacional per la Pau per a 
presentar l’informe de les activitats del 2015
359-00003/11
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 31

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 13
Convocada per al 6 d’abril de 2016 31

Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització del 
paper reciclat en el Parlament i en 
els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990. 

Els documents publicats en el 
Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) són una 
reproducció fidel dels documents 
originals entrats al Registre.

La numeració del BOPC no està 
necessàriament vinculada a una 
sola data.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7798 
DL: B-20.066-1980

www.parlament.cat

www.parlament.cat


BOPC 95
4 d’abril de 2016

2.10.25. Propostes de resolució 9 

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 creació d’un grup de treball sobre la crisi 
en el sector de l’automoció
250-00020/11

RETIRADA

Retirada en la sessió 3 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el 31.03.2016, 
DSPC-C 74.

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

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència en la sessió 4, tinguda el 31.03.2016, DSPC-C 73.

Proposta de resolució sobre la Mesa General de Negociació del Personal 
al Servei de l’Administració de Justícia
250-00088/11

RETIRADA

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.03.2016, DSPC-C 71.

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

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Justícia en la sessió 3, tinguda el 31.03.2016, DSPC-C 71.

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

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Justícia en la sessió 3, tinguda el 31.03.2016, DSPC-C 71.
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Proposta de resolució sobre la denominació del Departament d’Afers 
Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència del Govern de la 
Generalitat
250-00101/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència en la sessió 4, tinguda el 31.03.2016, DSPC-C 73.
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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 mesures urgents per a l’habitatge
202-00018/08

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió tin-
guda el dia 29 de març de 2016, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe so-
bre la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 202-00018/08) i les 
esmenes presentades, d’acord amb l’article 118.1 i concordants del Reglament del Parla-
ment. La Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Marc Solsona i Aixalà

Grup Parlamentari de Ciutadans
Sergio Sanz Jiménez

Grup Parlamentari Socialista
Rosa Maria Ibarra Ollé

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Lluís Franco Rabell

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Alberto Villagrasa Gil

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Anna Gabriel i Sabaté

Palau del Parlament, 29 de març de 2016
La secretària de la Comissió, Sonia Sierra Infante; el president de la Comissió, Joan 
Garriga Quadres

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els pagaments pendents als treballadors de la 
Corporació Sanitària Parc Taulí
250-00159/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 17558; 17775).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els funcionaris del cos comú processal
250-00160/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 17559).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’agenda europea i internacional del 
Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència
250-00161/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 17560).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la Unitat d’Hemodinàmica de l’Hospital 
Universitari Joan XXIII, de Tarragona
250-00162/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 17561; 17776).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Institut Can Llong, de Sabadell
250-00163/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 17562).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’acolliment en família aliena
250-00164/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 17563; 17777).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la protecció dels infants i els adolescents 
maltractats
250-00165/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 17564; 17778).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials
250-00166/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 17565; 17779).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el reglament de la Llei 14/2010, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència
250-00167/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 17566; 17780).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Escola Els Aigüerols, de 
Santa Perpètua de Mogoda
250-00168/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 17567; 17781).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el finançament del Servei de Control de 
Mosquits del Baix Llobregat
250-00169/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 17568; 17782).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Mont-roig, de 
Balaguer
250-00170/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 17569; 17783).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei de salut pediàtrica de l’Hospitalet de 
Llobregat
250-00171/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 17570; 17784).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre les infraestructures ferroviàries de Tarragona
250-00172/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 17574).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els treballadors autònoms
250-00173/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 17575).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut d’educació 
secundària al barri de Can Llong, de Sabadell
250-00174/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 17576; 17785).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Hospital de la Seu d’Urgell
250-00175/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 17577; 17786).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’educació pública
250-00176/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 17578; 17787).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Sant Feliu de 
Llobregat
250-00177/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 17579; 17788).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol per a fer front a les 
agressions a funcionaris de centres penitenciaris
250-00178/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 17580).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la cessió de terrenys a Mollet del Vallès
250-00179/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 17581).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’atenció continuada 
del CAP Sitges
250-00180/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 17582).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament de línies d’ensenyament i sobre 
les ràtios d’alumnes
250-00181/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 17583; 17789).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre una rotonda de la carretera N-II al pas per 
Premià de Mar
250-00182/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 17584).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Martorell
250-00183/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 17585; 17791).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta actual de línies de 
P3 a la Llagosta
250-00184/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 17586; 17792).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els ajuts públics per a menjador i transport 
escolar a Piera
250-00185/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 17587; 17793).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de la qualitat educativa a 
l’Escola Dolors Almeda i a l’Escola Ignasi Iglesias, de Cornellà de Llobregat
250-00186/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 17617; 17794).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels barracons de l’Escola 
Pedralta, de Santa Cristina d’Aro
250-00187/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 17618; 17795).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la ciberseguretat
250-00188/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 17619; 17796).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la restauració del campanar de l’església de 
Sant Pere, de Rosselló
250-00189/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 17620; 17797).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’intercanvi d’informació amb els ajuntaments 
amb relació a l’obertura d’establiments de prestació de serveis sanitaris
250-00191/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 17621; 17798).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la modificació de la Llei 22/2010, del 20 de 
juliol, del Codi de consum de Catalunya
250-00192/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 17622; 17799).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Mollet del 
Vallès
250-00193/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 17623; 17800).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut i de l’edifici de 
l’Escola Virolet al barri de Can Llong, de Sabadell
250-00194/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 17624; 17801).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística
250-00196/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 17625; 17802).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les necessitats en educació secundària a 
Barberà del Vallès
250-00197/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 17626; 17803).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el mapa escolar de Mollet del Vallès
250-00198/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 17627; 17804).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP El Pla, de Sant Feliu de 
Llobregat
250-00199/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 17628; 17805).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’alliberament del peatge de l’autopista AP-2
250-00200/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 17629; 17806).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la supervisió de les seccions de crèdit de les 
cooperatives
250-00201/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 17630; 17807).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la desafectació de les reserves de sòl de 
l’autovia orbital de Barcelona B-40
250-00202/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 17631; 17808).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’eleccions al Centre de la 
Propietat Forestal
250-00203/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 17632; 17809).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la incorporació de la Fundació Acció Natura i 
de l’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona a la Comissió de 
Seguiment de l’Inventari de Boscos Singulars
250-00204/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 17633; 17810).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el peix blau al Camp de Tarragona i Terres de 
l’Ebre i el pagament de vedes
250-00205/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 17634; 17811).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre les associacions de mares i pares d’alumnes 
de Mollet del Vallès
250-00206/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 17635).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal i pressupostària
300-00025/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 18079 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.04.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la 
Interpel·lació al Govern sobre política fiscal i pressupostària del Govern, per tal que si-
gui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 6 i 7 d’abril de 2016, amb 
el text següent: 

– Sobre política fiscal i pressupostària del Govern.

Palau del Parlament, 29 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació del 3+2
300-00026/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 18082 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.04.2016

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 157 del Reglament del Parlament, presenten la Interpel·lació al 
Govern sobre el 3+2, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els pro-
pers dies 6 i 7 d’abril de 2016, amb el text següent: 

– Sobre l’aplicació del Decret 3+2 en el sistema universitari català.

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt, GP CUP-CC 

Interpel·lació al Govern sobre els projectes de llei de pressupostos i de 
mesures fiscals i financeres
300-00027/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 18085 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.04.2016

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

que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Go-
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vern sobre el projecte de pressupostos i de mesures fiscals i financeres, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 6 i 7 d’abril de 2016, amb el 
text següent: 

– Sobre el projecte de pressupostos i de mesures fiscals i financeres.

Palau del Parlament, 31 de març de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat
300-00028/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 18104 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.04.2016

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

amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques de seguretat, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 6 i 7 d’abril de 2016.

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Interpel·lació al Govern sobre el millorament de l’atenció sanitària
300-00029/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 18279 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.04.2016

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

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, pre-
senta la Interpel·lació al Govern sobre la millora de l’atenció sanitària dels catalans, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 6 i 7 d’abril de 
2016, amb el text següent: 

– Sobre la millora de l’atenció sanitària dels catalans.

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de joventut
300-00030/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 18294 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 01.04.2016

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

amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques de joventut, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 6 i 7 d’abril de 2016, amb el text següent: 

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s
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4. Informació

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller 
d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre les 
accions del Departament per a donar compliment a la providència del 
Tribunal Constitucional que li suspèn determinades competències
354-00045/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 4, tinguda el 31.03.2016, DSPC-C 73.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller 
d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre la 
contractació d’Independent Diplomat
354-00046/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 4, tinguda el 31.03.2016, DSPC-C 73.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el 
conseller de Justícia sobre la convocatòria d’oposicions a l’Administració 
de justícia de Catalunya el 2016
354-00052/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Carmen de Rivera i Pla, del GP C’s (reg. 15761).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió 
de Justícia, 31.03.2016.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

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)
356-00031/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Conei-
xement, en la sessió 3, tinguda el 31.03.2016, DSPC-C 74.
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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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Conei-
xement, en la sessió 3, tinguda el 31.03.2016, DSPC-C 74.

Sol·licitud de compareixença de Ramon Font i Bové, delegat del Govern de 
la Generalitat a Portugal, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre el treball que 
ha desenvolupat a la Delegació
356-00041/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 4, tinguda el 31.03.2016, DSPC-C 73.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Delegació del 
Govern de la Generalitat al Marroc davant la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre 
el treball que ha desenvolupat la Delegació
356-00042/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 4, tinguda el 31.03.2016, DSPC-C 73.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Delegació del 
Govern de la Generalitat al Vaticà davant la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre 
el treball que ha desenvolupat la Delegació
356-00043/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 4, tinguda el 31.03.2016, DSPC-C 73.

Sol·licitud de compareixença d’Albert Royo i Mariné, secretari general del 
Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, davant la Comissió d’Acció 
Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè 
informi sobre la contractació d’Independent Diplomat per part del Diplocat
356-00044/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 4, tinguda el 31.03.2016, DSPC-C 73.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè Executiu del 
Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya davant la Comissió d’Acció 
Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè 
informi sobre el pla d’actuació i el finançament del Consell de Diplomàcia 
Pública de Catalunya
356-00047/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exte-
rior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 4, tinguda el 
31.03.2016, DSPC-C 73.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació 
Internacional d’Entitats Catalanes davant la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre 
la realitat actual de la Catalunya exterior
356-00055/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exte-
rior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 4, tinguda el 
31.03.2016, DSPC-C 73.

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

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió 3, tinguda el 31.03.2016, DSPC-C 71.

Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris 
davant la Comissió de Justícia perquè informi dels aldarulls i les 
agressions que han tingut lloc en centres penitenciaris el 2015 i el 2016
356-00062/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió 3, tinguda el 31.03.2016, DSPC-C 71.

Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris 
davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les deficiències del 
Centre Penitenciari Mas d’Enric, del Catllar (Tarragonès)
356-00069/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió 3, tinguda el 31.03.2016, DSPC-C 71.
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut 
sobre els objectius i les actuacions del Departament en l’àmbit de la 
indicació, l’ús i l’autorització de dispensació de medicaments per part dels 
professionals d’infermeria
355-00021/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 4 de la Comissió de Salut, tinguda el 31.03.2016, 
DSPC-C 70.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre la detenció del cap de sala central del Cos de Bombers arran d’una 
investigació policial sobre els contractes signats amb l’empresa Avialsa
355-00022/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 4, tinguda el 30.03.2016, DSPC-C 68.

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

Compareixença del síndic de greuges amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge
353-00001/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en la 
sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Compareixença d’una representació de la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge
353-00002/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en la 
sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge
353-00003/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en la 
sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.
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Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge
353-00004/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en la 
sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació a 
la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00005/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en la 
sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors 
amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00006/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en la 
sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Compareixença d’una representació d’Avalot - Joves de la Unió General de 
Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures 
urgents per a l’habitatge
353-00007/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en la 
sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Compareixença d’una representació de l’Observatori de Drets Econòmics 
i Socials de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures 
urgents per a l’habitatge
353-00008/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en la 
sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona 
amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00009/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en la 
sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.
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Compareixença d’una representació del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge
353-00010/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en la 
sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions de 
Veïns i Veïnes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures 
urgents per a l’habitatge
353-00011/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en la 
sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Compareixença d’una representació de la Plataforma pel Dret a un 
Habitatge Digne amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per 
a l’habitatge
353-00012/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en la 
sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge
353-00013/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en la 
sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Compareixença d’Antoni Sorolla Edo, president d’AVS Catalunya –
Promotors Públics de Sòl i Habitatge, amb relació a la Proposició de llei de 
mesures urgents per a l’habitatge
353-00014/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en la 
sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.
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Compareixença de Josep Donés, secretari general de la Federació 
Catalana de Promotors Constructors d’Edificis, amb relació a la Proposició 
de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00015/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en la 
sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Compareixença del president de l’Associació de Promotors de Barcelona 
amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00016/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en la 
sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge
353-00017/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en la 
sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Compareixença de Juli Ponce, professor de dret administratiu de la 
Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures 
urgents per a l’habitatge
353-00018/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en la 
sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Compareixença de Carme Trilla, economista i col·laboradora de Càritas 
Diocesana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures 
urgents per a l’habitatge
353-00019/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en la 
sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.
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Compareixença de Montserrat Pareja Eastaway, professora del 
Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona i 
vicepresidenta de la Xarxa Europea de Recerca Urbana i d’Habitatge, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00020/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en la 
sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Compareixença de Guillem Fernández, en representació de Coop57, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00021/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en la 
sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Compareixença de Josep Castanyer, en representació de l’Associació 
Prohabitatge, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge
353-00022/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en la 
sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Compareixença de Ferran Busquets, en representació d’Arrels Fundació, 
amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00023/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en la 
sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Compareixença de Joan Uriber, en representació de l’Hospital Sant Joan de 
Déu, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00024/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en la 
sessió 3, tinguda el 29.03.2016, DSPC-C 65.

Compareixença del director general de Protecció Civil davant la Comissió 
d’Interior per a informar sobre les inundacions d’Agramunt (Urgell) del 3 de 
novembre de 2015
357-00019/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 4, tinguda el 30.03.2016, DSPC-C 68.
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Compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior per a informar sobre els resultats del balanç delinqüencial del 2015
357-00020/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 4, tinguda el 30.03.2016, DSPC-C 68.

Compareixença del secretari d’Empresa i Competitivitat davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement per a explicar la situació de l’empresa Covestro, 
de la Canonja (Tarragonès)
357-00022/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 3, tinguda el 31.03.2016, 
DSPC-C 74.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el 
31.03.2016, DSPC-C 74.

Compareixença d’una representació del Comitè Executiu del Consell de 
Diplomàcia Pública de Catalunya davant la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre el 
pla d’actuació i el finançament del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya
357-00023/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Trans-
parència en la sessió 4, tinguda el 31.03.2016, DSPC-C 73.

Compareixença d’una representació de la Federació Internacional 
d’Entitats Catalanes davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre la realitat 
actual de la Catalunya exterior
357-00024/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Trans-
parència en la sessió 4, tinguda el 31.03.2016, DSPC-C 73.

Compareixença de Luz Marina Bernal i Svetlana Issàeva, fundadores de les 
associacions Madres de Soacha i Mares del Daguestan, respectivament, 
per a explicar la situació en matèria de desaparicions forçoses a Colòmbia 
i Rússia
357-00025/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Trans-
parència en la sessió 4, tinguda el 31.03.2016, DSPC-C 73.
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Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència amb el president de l’Institut Català 
Internacional per la Pau per a presentar l’informe de les activitats del 2015
359-00003/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: president de l’Institut Català Internacional per la Pau (reg. 16586).
Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 30.03.2016.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 13

CONVOCADA PER AL 6 D’ABRIL DE 2016

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

del Parlament, el 6 d’abril de 2016, a les 10.00 h al Saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 6 d’abril, a les 10.00 h).
2. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del 

Reglament).
3. 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. Tram. 202-00006/11. Grup Parlamentari 
de Catalunya Sí que es Pot. Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat (text 
presentat: BOPC 19, 6).

4. 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. Tram. 
202-00009/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat de totalitat i votació de les esmenes 
a la totalitat (text presentat: BOPC 44, 15).

5. Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal i pressupostària. Tram. 300-
00025/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

6. Interpel·lació al Govern sobre els projectes de llei de pressupostos i de mesures 
fiscals i financeres. Tram. 300-00027/11. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació del 3+2. Tram. 300-00026/11. Grup Par-
lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat. Tram. 300-00028/11. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre el millorament de l’atenció sanitària. Tram. 300-
00029/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de joventut. Tram. 300-00030/11. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

11. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat. 
Tram. 302-00019/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la disminució d’inscripci-
ons d’estudiants a les universitats i la precarietat laboral del personal docent i investiga-
dor i del personal d’administració i serveis. Tram. 302-00020/11. Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts. Tram. 302-00021/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i vo-
tació.



BOPC 95
4 d’abril de 2016

4.55.15. Convocatòries 32

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la sanitat. Tram. 302-
00022/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el medi ambient. Tram. 
302-00023/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el moment històric excep-
cional.* Tram. 302-00024/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent. Debat i votació.

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2016
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís

* Pendent de la resolució sobre les sol·licituds de reconsideració de l’acord de la Mesa d’admissió a tràmit condicionada, for-
mulades pel GP Socialista, pel GP del Partit Popular de Catalunya i pel GP de Ciutadans.
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