
TAUL A DE CONT INGUT

1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat Les pistoles elèctriques com a dotació policial a 
Catalunya: elements per al debat
360-00006/11
Debat de l’Informe en el Grup de Treball 13

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 els pagaments pendents a les residències de gent gran, 
als centres del tercer sector social, a les farmàcies i als centres sanitaris concertats
250-00007/11
Rebuig 14

Proposta de resolució sobre els trams autonòmics de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques i sobre els impostos de successions i de donacions
250-00008/11
Rebuig 14

Proposta de resolució sobre la recuperació de la titularitat pública d’Aigües Ter Llobregat
250-00025/11
Retirada 14

Proposta de resolució sobre la gestió de l’aigua
250-00042/11
Retirada 14

Proposta de resolució sobre la neteja del llit del riu Ripoll al pas per Ripollet
250-00124/11
Rebuig 14

Proposta de resolució de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla hidrològic 
de la Conca de l’Ebre
250-00127/11
Retirada 15

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 modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Ca-
talunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
202-00022/10
Substitució de ponents 16

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
Esmenes presentades 16
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Proposta de resolució sobre la Unitat d’Hemodinàmica de l’Hospital Universitari Joan 
XXIII, de Tarragona
250-00162/11
Esmenes presentades 16

Proposta de resolució sobre el servei de salut pediàtrica de l’Hospitalet de Llobregat
250-00171/11
Esmenes presentades 17

Proposta de resolució sobre l’Hospital de la Seu d’Urgell
250-00175/11
Esmenes presentades 17

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’atenció continuada del CAP Sitges
250-00180/11
Esmenes presentades 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
Esmenes presentades 18

Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP El Pla, de Sant Feliu de Llobregat
250-00199/11
Esmenes presentades 18

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’Economia i Hisenda amb el conseller 
d’Economia i Hisenda sobre la llista secreta de càrrecs i personalitats polítiques relle-
vants elaborada per l’Agència Tributària de Catalunya
354-00002/11
Retirada de la sol·licitud 19

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el conseller 
d’Economia i Hisenda sobre la situació de la secció de crèdit de la Cooperativa Agrí-
cola de Cambrils
354-00008/11
Acord sobre la sol·licitud 19

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la investigació de l’Oficina Antifrau de Catalu-
nya amb relació a la privatització d’Aigües Ter Llobregat a través de l’empresa Acciona
354-00036/11
Acord sobre la sol·licitud 19

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’informe de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
relatiu a les irregularitats en la gestió d’Acciona a Aigües Ter Llobregat
354-00037/11
Acord sobre la sol·licitud 19

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el 
conseller d’Economia i Hisenda sobre l’informe de l’Oficina Antifrau de Catalunya relatiu 
a les irregularitats en la gestió d’Acciona a Aigües Ter Llobregat
354-00038/11
Retirada de la sol·licitud 20

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vicepresi-
dent del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre les circumstàncies que envolten 
l’activitat de Josep Antoni Rosell a l’empresa Infraestructures.cat
354-00039/11
Retirada de la sol·licitud 20

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb 
el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el contingut de l’informe antifrau relatiu a 
Acciona i Aigües Ter Llobregat
354-00040/11
Acord sobre la sol·licitud 20

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el conseller 
d’Economia i Hisenda perquè informi sobre l’acomiadament del director general d’Infra-
estructures de la Generalitat de Catalunya
354-00047/11
Acord sobre la sol·licitud 20
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’Informe de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
amb relació a la gestió de l’empresa concessionària d’Aigües Ter Llobregat
354-00055/11
Acord sobre la sol·licitud 20

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
el Pla integral per a millorar la gestió de les llistes d’espera sanitàries
354-00058/11
Sol·licitud i tramitació 21

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Pau Ortínez, en representació d’Aigua és Vida - Anoia, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la 
Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00062/11
Retirada de la sol·licitud 21

Proposta de compareixença de Míriam Planas, en representació d’Enginyers sense Fronte-
res, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de 
la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00063/11
Acord sobre la sol·licitud 21

Proposta de compareixença de Miguel Gilabert, en representació d’Aigua és Vida Girona, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la 
Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00064/11
Retirada de la sol·licitud 21

Proposta de compareixença de Josep Raventós, regidor de l’Ajuntament de Molins de 
Rei, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional pri-
mera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regu-
lació normativa
352-00065/11
Retirada de la sol·licitud 22

Proposta de compareixença de Moisès Subirana, assessor de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicio-
nal primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa
352-00066/11
Retirada de la sol·licitud 22

Proposta de compareixença de Francisco Rodríguez, en representació de la Taula de 
Terrassa, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional 
primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la re-
gulació normativa
352-00067/11
Acord sobre la sol·licitud 22

Proposta de compareixença de Joaquim Pérez, en representació d’Ecologistes en Acció, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la 
Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00068/11
Retirada de la sol·licitud 22

Proposta de compareixença d’Eloi Badia, regidor de l’Ajuntament de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la 
Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00069/11
Acord sobre la sol·licitud 22

Proposta de compareixença de Fernando Urruticoechea, economista i interventor general 
municipal de l’Ajuntament d’Oriola (Baix Segura), amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, 
de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00070/11
Acord sobre la sol·licitud 23

Proposta de compareixença de Daniel Boix, professor de la Universitat de Girona, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la 
Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00071/11
Retirada de la sol·licitud 23
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Proposta de compareixença de Jordi Colomer i Missé, assessor tècnic de serveis, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la 
Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00072/11
Acord sobre la sol·licitud 23

Proposta de compareixença d’Albert Testart, gerent del Consorci per a la Gestió d’Ai-
gües de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament 
de la regulació normativa
352-00073/11
Retirada de la sol·licitud 23

Proposta de compareixença de Joan Gaya, exgerent del Consorci per a la Gestió d’Aigües 
de Catalunya i comissionat d’Aigua a Terrassa, amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00074/11
Retirada de la sol·licitud 24

Proposta de compareixença d’Enrique Gómez, tècnic a Arenys de Munt (Maresme), amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la 
Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00075/11
Retirada de la sol·licitud 24

Proposta de compareixença d’Alfons Molons, president de GUSAM-Aigües d’Arenys, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la 
Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00076/11
Retirada de la sol·licitud 24

Proposta de compareixença de Jaume Solà, exdirector de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la 
Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00077/11
Acord sobre la sol·licitud 24

Proposta de compareixença de Lluís Ridao, gerent de l’Agència Catalana de l’Aigua, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la 
Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00078/11
Retirada de la sol·licitud 24

Proposta de compareixença de Jordi Molist, cap de l’Àrea Abastament d’aigües de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i 
millorament de la regulació normativa
352-00079/11
Retirada de la sol·licitud 25

Proposta de compareixença d’Ermengol Gassiot, en representació de la Confederació 
General del Treball, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament 
de la regulació normativa
352-00080/11
Retirada de la sol·licitud 25

Proposta de compareixença de Sergi Solà, president del Grup de Defensa del Ter, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la 
Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00081/11
Retirada de la sol·licitud 25

Proposta de compareixença de Marc Candela, batlle de Martorelles (Vallès Oriental), amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la 
Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00082/11
Retirada de la sol·licitud 25

Proposta de compareixença de Jordi Delgado, regidor de Montornès del Vallès (Vallès 
Oriental), amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional 
primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la re-
gulació normativa
352-00083/11
Retirada de la sol·licitud 25
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Proposta de compareixença de Fabià Díaz-Cortés, regidor de Barberà del Vallès (Vallès 
Occidental), amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicio-
nal primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa
352-00084/11
Retirada de la sol·licitud 26

Proposta de compareixença d’Alba Soria, en representació de COP - Compromís per 
Ripollet, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional 
primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la re-
gulació normativa
352-00085/11
Retirada de la sol·licitud 26

Proposta de compareixença de Lluc V. Pelàez, batlle de Figaró-Montmany (Vallès Oriental), 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la 
Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00086/11
Acord sobre la sol·licitud 26

Proposta de compareixença d’Hug March, investigador de la Universitat Oberta de Ca-
talunya i del Grup d’aigua del Col·legi Oficial d’Ambientòlegs de Catalunya, amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00087/11
Acord sobre la sol·licitud 26

Proposta de compareixença de Jaime Morell, en representació de l’Associació Espanyola 
d’Operadors Públics d’Abastiment i Sanejament, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, 
de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00088/11
Retirada de la sol·licitud 27

Proposta de compareixença de Luis Babiano, gerent de l’Associació Espanyola d’Ope-
radors Públics d’Abastiment i Sanejament, amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00089/11
Acord sobre la sol·licitud 27

Proposta de compareixença de Joan Arévalo, en representació de la Comunitat Minera 
Olesana, la Cooperativa de l’Aigua, d’Olesa de Montserrat (Baix Llobregat), amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00090/11
Retirada de la sol·licitud 27

Proposta de compareixença de Pedro Rosselló, batlle de Manacor (Mallorca) i respon-
sable de les àrees de Batllia i Medi Ambient, amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00091/11
Retirada de la sol·licitud 27

Proposta de compareixença de Francisco López, en representació de la Coordinadora 
de l’Aigua de Xerès, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament 
de la regulació normativa
352-00092/11
Retirada de la sol·licitud 28

Proposta de compareixença d’Emilio Pachon, gerent de Aguas del Huesna, amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00093/11
Retirada de la sol·licitud 28

Proposta de compareixença de Bruno Nguyen, director d’operacions d’Eau de Paris, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la 
Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00094/11
Retirada de la sol·licitud 28
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Proposta de compareixença d’Anne Le Strat, impulsora del projecte de remunicipalit-
zació de París, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició ad-
dicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament 
de la regulació normativa
352-00095/11
Acord sobre la sol·licitud 28

Proposta de compareixença d’Abel Dumont, en representació d’Eau Secours 34, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la 
Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00096/11
Retirada de la sol·licitud 28

Proposta de compareixença de Dorothea Haerlin, en representació de Berliner Wasserstich, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la 
Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00097/11
Acord sobre la sol·licitud 29

Proposta de compareixença de Christa Hecht, gerent de Allianz der Öffentlichen Wasser-
wirtschaft, E.V., amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addi-
cional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa
352-00098/11
Retirada de la sol·licitud 29

Proposta de compareixença de David McDonald, professor de la Queen’s University Ca-
nada i codirector del Municipal Services Project, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, 
de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00099/11
Retirada de la sol·licitud 29

Proposta de compareixença de Christophe Lime, en representació de France Eau Publique, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la 
Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00100/11
Retirada de la sol·licitud 29

Proposta de compareixença d’Antoni Sala, exgerent d’Aigües Ter Llobregat, amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00101/11
Retirada de la sol·licitud 29

Proposta de compareixença de Joan Pinyol Ribas, director de Medi Ambient de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i exgerent de l’Agència Catalana de l’Aigua, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, 
del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00102/11
Retirada de la sol·licitud 30

Proposta de compareixença de Diego Moxó Güell, gerent de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional 
primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la re-
gulació normativa
352-00103/11
Retirada de la sol·licitud 30

Proposta de compareixença de José Miguel Diéguez, exdirector d’Explotació de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament 
de la regulació normativa
352-00104/11
Retirada de la sol·licitud 30

Proposta de compareixença de Pau Villòria, secretari general de Cultura i ex-secretari 
general de Territori, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament 
de la regulació normativa
352-00105/11
Acord sobre la sol·licitud 30
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Proposta de compareixença d’una representació de la plataforma Aigua és Vida amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la 
Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00106/11
Acord sobre la sol·licitud 31

Proposta de compareixença de Toni Martos, en representació de la Consultoria Efial, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la 
Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00107/11
Retirada de la sol·licitud 31

Proposta de compareixença de Lluís Miquel Recoder i Miralles, exconseller de Territori 
i Sostenibilitat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició ad-
dicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament 
de la regulació normativa
352-00136/11
Acord sobre la sol·licitud 31

Proposta de compareixença de Juan Antonio Gallo Sallent, president del Tribunal Català 
de Contractes del Sector Públic, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i 
millorament de la regulació normativa
352-00137/11
Rebuig de la sol·licitud 31

Proposta de compareixença de Josep Antoni Rosell, exdirector d’Infraestructures de la 
Generalitat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicio-
nal primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa
352-00138/11
Rebuig de la sol·licitud 31

Proposta de compareixença d’Albert Farreras, cap de la Divisió d’Obres Hidràuliques 
d’Infraestructures de la Generalitat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació 
i millorament de la regulació normativa
352-00139/11
Rebuig de la sol·licitud 32

Proposta de compareixença d’una representació d’Acciona amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de 
desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00140/11
Acord sobre la sol·licitud 32

Proposta de compareixença d’una representació de la Societat General d’Aigües de 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicio-
nal primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa
352-00141/11
Rebuig de la sol·licitud 32

Proposta de compareixença de Pau Villòria Sistach, ex-secretari general de Territori i 
Sostenibilitat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addi-
cional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de 
la regulació normativa
352-00142/11
Acord sobre la sol·licitud 32

Proposta de compareixença de Daniel de Alfonso Laso, director de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicio-
nal primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa
352-00143/11
Retirada de la sol·licitud 32

Proposta de compareixença de Joan Gaya, gerent del Consorci per a la Gestió d’Aigües 
de Catalunya i exregidor de l’Ajuntament de Girona, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desem-
bre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00144/11
Acord sobre la sol·licitud 33
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Proposta de compareixença de Quim Pérez, portaveu de la plataforma Aigua és Vida, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la 
Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00145/11
Acord sobre la sol·licitud 33

Proposta de compareixença de Jaume Solà, exdirector de l’Agència Catalana de l’Aigua 
i expresident d’Aigües Ter Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplifi-
cació i millorament de la regulació normativa
352-00147/11
Acord sobre la sol·licitud 33

Proposta de compareixença d’Antoni Sala, exgerent d’Aigües Ter Llobregat, amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00148/11
Acord sobre la sol·licitud 33

Proposta de compareixença de Janet Sanz, vicepresidenta de Medi Ambient de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i 
millorament de la regulació normativa
352-00149/11
Retirada de la sol·licitud 34

Proposta de compareixença de Sergi Alegre, regidor de l’Ajuntament del Prat de Llobre-
gat i responsable de l’Empresa Municipal d’Aigües, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, 
de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00150/11
Acord sobre la sol·licitud 34

Proposta de compareixença de José Montero, alcalde de Montornès del Vallès, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00151/11
Acord sobre la sol·licitud 34

Proposta de compareixença d’una representació de la plataforma Aigua és Vida amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la 
Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00152/11
Acord sobre la sol·licitud 34

Proposta de compareixença de Pablo Herrez, director de l’Assessoria Jurídica de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament 
de la regulació normativa
352-00153/11
Acord sobre la sol·licitud 35

Proposta de compareixença de Josep Puxeu, exsecretari d’Estat d’Agricultura i Medi 
Ambient, amb relació a Proposició de llei de modificació de la disposició addicional 
primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la re-
gulació normativa
352-00154/11
Rebuig de la sol·licitud 35

Proposta de compareixença de Xavier Amorós, gerent del Clúster Català de l’Aigua, amb 
relació a Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00155/11
Retirada de la sol·licitud 35

Proposta de compareixença de Joan Gaya, gerent del Consorci per a la Gestió d’Aigües 
de Catalunya, amb relació a Proposició de llei de modificació de la disposició addicio-
nal primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa
352-00156/11
Acord sobre la sol·licitud 35
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Proposta de compareixença de Joaquim Tornos, catedràtic de dret administratiu de la 
Universitat de Barcelona, amb relació a Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament 
de la regulació normativa
352-00157/11
Rebuig de la sol·licitud 36

Proposta de compareixença de José María Gimeno Feliu, director de l’Observatori de 
Contractació Pública, amb relació a Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament 
de la regulació normativa
352-00158/11
Retirada de la sol·licitud 36

Proposta de compareixença de Luís Babiano, gerent de l’Associació Espanyola d’Ope-
radors Públics d’Abastament i Sanejament, amb relació a Proposició de llei de modi-
ficació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00159/11
Acord sobre la sol·licitud 36

Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres, amb relació a 
Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, 
del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00160/11
Acord sobre la sol·licitud 36

Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors, amb 
relació a Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00161/11
Acord sobre la sol·licitud 37

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència Tributària de Catalunya davant la 
Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre la llista secreta de càrrecs i per-
sonalitats polítiques rellevants elaborada per l’Agència Tributària de Catalunya
356-00001/11
Rebuig de la sol·licitud 37

Sol·licitud de compareixença del responsable de la unitat de l’Agència Tributària de Ca-
talunya que ha elaborat la llista secreta de càrrecs i personalitats polítiques rellevants 
davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre aquesta llista
356-00002/11
Retirada de la sol·licitud 37

Sol·licitud de compareixença del responsable d’inspecció de l’Agència Tributària de 
Catalunya davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre la llista se-
creta de càrrecs i personalitats polítiques rellevants elaborada per l’Agència Tributària 
de Catalunya
356-00003/11
Retirada de la sol·licitud 37

Sol·licitud de compareixença del director de Campanyes i Ciutadania d’Oxfam Intermón 
davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè presenti l’informe Una economia al 
servei de l’1%
356-00005/11
Acord sobre la sol·licitud 37

Sol·licitud de compareixença de Daniel de Alfonso Laso, director de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre 
la investigació de l’Oficina amb relació a la privatització d’Aigües Ter Llobregat a través 
de l’empresa Acciona
356-00010/11
Acord sobre la sol·licitud 38

Sol·licitud de compareixença de Daniel de Alfonso, director de l’Oficina Antifrau de Ca-
talunya, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre l’in-
forme de l’Oficina Antifrau de Catalunya relatiu a les irregularitats en la gestió d’Acciona 
a Aigües Ter Llobregat
356-00019/11
Acord sobre la sol·licitud 38
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Sol·licitud de compareixença d’Olga Corella Hurtado, directora general de l’Àrea de Con-
trol d’Infraestructures Aigua i Serveis, d’Acciona, davant la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat perquè informi sobre el contingut de l’informe antifrau relatiu a Acciona 
i Aigües Ter Llobregat
356-00021/11
Acord sobre la sol·licitud 38

Sol·licitud de compareixença de Vicente Santamaría de Paredes Castillo, administrador 
d’Acciona, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el 
contingut de l’informe antifrau relatiu a Acciona i Aigües Ter Llobregat
356-00022/11
Retirada de la sol·licitud 38

Sol·licitud de compareixença de Jordi Agustí i Vergés, director de l’Agència Catalana 
de l’Aigua, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el 
contingut de l’informe antifrau relatiu a Acciona i Aigües Ter Llobregat
356-00023/11
Acord sobre la sol·licitud 38

Sol·licitud de compareixença de Santi Vila i Vicente, exconseller de Territori i Sostenibi-
litat, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el con-
tingut de l’informe antifrau relatiu a Acciona i Aigües Ter Llobregat
356-00024/11
Retirada de la sol·licitud 39

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma Aigua és Vida davant 
la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el contingut de l’in-
forme antifrau relatiu a Acciona i Aigües Ter Llobregat
356-00025/11
Retirada de la sol·licitud 39

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Confederació General del Treball 
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el contingut 
de l’informe antifrau relatiu a Acciona i Aigües Ter Llobregat
356-00026/11
Acord sobre la sol·licitud 39

Sol·licitud de compareixença de Diego Moxó i Güell, gerent de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, perquè valori l’informe de l’Ofi-
cina Antifrau de Catalunya amb relació a la gestió d’Aigües Ter Llobregat per Acciona i 
informi sobre les mesures previstes per a seguir-ne les recomanacions
356-00027/11
Retirada de la sol·licitud 39

Sol·licitud de compareixença de Joan Pinyol Ribas, director de Medi Ambient de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, per-
què valori l’informe de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la gestió d’Aigües 
Ter Llobregat per Acciona i informi sobre les mesures previstes per a seguir-ne les re-
comanacions
356-00028/11
Acord sobre la sol·licitud 40

Sol·licitud de compareixença de Joan Pinyol Ribas, director de Medi Ambient de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, per-
què doni explicacions sobre l’informe de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a 
la gestió d’Aigües Ter Llobregat per Acciona
356-00050/11
Acord sobre la sol·licitud 40

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió de Medi Am-
bient i Sostenibilitat perquè informi sobre la situació de l’empresa Aigües Ter Llobregat
356-00079/11
Acord sobre la sol·licitud 40

Sol·licitud de compareixença de Jordi Agustí, director de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la situació de 
l’empresa Aigües Ter Llobregat
356-00080/11
Acord sobre la sol·licitud 40

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Xarxa Antirepressió de Familiars 
de Detingudes davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la repressió i la gestió 
policial de la dissidència política i sobre la gestió de la seguretat privada, la coordina-
ció amb el Departament d’Interior i les licitacions i l’estat de contractació d’agències 
de seguretat privada
356-00083/11
Retirada de la sol·licitud 40
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Sol·licitud de compareixença de Maria Teresa Casado Cadarso, subdirectora general 
de Seguretat Interior, davant la Comissió d’Interior perquè informin sobre la repressió 
i la gestió policial de la dissidència política i sobre la gestió de la seguretat privada, 
la coordinació amb el Departament d’Interior i les licitacions i l’estat de contractació 
d’agències de seguretat privada
356-00084/11
Retirada de la sol·licitud 41

Sol·licitud de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la Co-
missió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre l’Informe de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya amb relació a la gestió de l’empresa concessionària d’Aigües Ter Llobregat
356-00088/11
Acord sobre la sol·licitud 41

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

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
Substanciació 41

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
Substanciació 41

Compareixença d’una representació de l’Asociación Española de Fabricantes de Equipos 
y Componentes para Automoción davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Indus-
trials en el Sector de l’Automoció
357-00039/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 41

Compareixença d’una representació de l’Asociación Española de Fabricantes de Au-
tomóviles y Camiones davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el 
Sector de l’Automoció
357-00040/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 42

Compareixença d’una representació de la Federación de Asociaciones de Concesio-
narios de la Automoción davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el 
Sector de l’Automoció
357-00041/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 42
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat Les pistoles elèctriques com a 
dotació policial a Catalunya: elements per al debat
360-00006/11

DEBAT DE L’INFORME EN EL GRUP DE TREBALL

El Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia de Pistoles Elèctriques ha debatut 
l’Informe en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016.
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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 els pagaments pendents a les residències de 
gent gran, als centres del tercer sector social, a les farmàcies i als centres 
sanitaris concertats
250-00007/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 4, tinguda el 13.04.2016, 
DSPC-C 84.

Proposta de resolució sobre els trams autonòmics de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques i sobre els impostos de successions i de 
donacions
250-00008/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 4, tinguda el 13.04.2016, 
DSPC-C 84.

Proposta de resolució sobre la recuperació de la titularitat pública d’Aigües 
Ter Llobregat
250-00025/11

RETIRADA

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

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

RETIRADA

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de resolució sobre la neteja del llit del riu Ripoll al pas per 
Ripollet
250-00124/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 3, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.
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Proposta de resolució de suport a les mobilitzacions i accions contra el 
Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre
250-00127/11

RETIRADA

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.
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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 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

SUBSTITUCIÓ DE PONENTS

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 13 d’abril de 
2016, ha acordat de substituir un membre de la Ponència que ha d’elaborar la Proposició 
de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, apro-
vat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (tram. 202-00022/10).

Grup Parlamentari de Ciutadans
Elisabeth Valencia Mimbrero substitueix Antonio Espinosa Cerrato

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2016
La secretària de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou; la presidenta de la Comissió, 
Magda Casamitjana i Aguilà

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18871 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 11.04.2016

ESMENA PRESENTADA PEL GP JS (REG. 18871)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a vetllar perquè la 
Corporació Sanitària Parc Taulí faci efectius els pagaments pendents als seus treballa-
dors i treballadores, quan existeixi suficient capacitat financera per fer front a aquesta 
despesa i preservant l’equilibri pressupostari.»

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18870 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 11.04.2016

ESMENA PRESENTADA PEL GP JS (REG. 18870)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer seguiment de 
l’activitat que s’està duent a terme a la unitat d’hemodinàmica i la demanda que hi ha, 
per tal de vetllar que no creixi la llista d’espera a l’hora que es realitza l’atenció urgent i 
emergent adequada, i plantejar una ampliació si aquest seguiment ho requerís.»
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Proposta de resolució sobre el servei de salut pediàtrica de l’Hospitalet  
de Llobregat
250-00171/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18869 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 11.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 18869)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 2

«2. Implementar les mesures adequades per a continuar gestionant el servei de pe-
diatria de manera eficaç i eficient per atendre adequadament els nens i les nenes de 
l’Hospitalet de Llobregat.»

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació del punt 3

«3. Continuar assegurant l’atenció pediàtrica les 24 hores del dia, tots els dies de la 
setmana, tant per part dels professionals dels EAP i del CUAP de l’Hospitalet de Llo-
bregat com per professionals de l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat 
per atendre adequadament els nens i les nenes de la segona ciutat de Catalunya en nom-
bre de població.»

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18874 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 11.04.2016

ESMENA PRESENTADA PEL GP JS (REG. 18874)

Esmena 1, GP JS (1)

D’addició al punt 1

«1. Recuperar de manera gradual el pressupost, les especialitats i els serveis sani-
taris de la Fundació Sant Hospital de La Seu d’Urgell perduts durant els darrers anys, 
d’acord amb l’estratègia del Departament de Salut i condicionat a la disponibilitat pres-
supostària.»

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18847 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 11.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 18847)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 1

«1. Reobrir el servei d’atenció continuada del CAP Sitges, en cas que ho recomani 
la revisió del nivell d’activitat mínim anterior al tancament, el nivell socioeconòmic de 
la població de referència, la limitació en l’atenció domiciliària o les peculiaritats del 
territori, i d’acord amb la disponibilitat pressupostària que resulti del pressupost de la 
Generalitat de l’any 2016.»
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Esmena 2, GP JS (2)

De modificació del punt 3

«3. Establir un espai de diàleg i cooperació, en el marc dels consells de participació, 
entre els diferents agents del sistema sanitari per tal de vetllar per la qualitat dels ser-
veis de salut a tot el municipi de Sitges.»

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18064; 18872 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 11.04.2016

ESMENA PRESENTADA PEL GP SOC (REG. 18064)

Esmena 1, GP SOC (1)

D’addició d’un nou punt 2

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a estudiar les re-
formes legals necessàries que reforcin les garanties dels usuaris de clíniques dentals i el 
paper de l’autoritat sanitària, i que contempli entre d’altres els requisits necessaris per 
a l’obertura, el registre de clíniques i els límits en la publicitat.»

ESMENA PRESENTADA PEL GP JS (REG. 18872)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a millorar els meca-
nismes necessàries per tal d’intercanviar informació amb els Ajuntaments sobre les pe-
ticions o comunicacions d’obertura d’establiments en els que es prestin serveis sanitaris 
al públic.»

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18865 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 11.04.2016

ESMENA PRESENTADA PEL GP JS (REG. 18865)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a incloure en el projec-
te de llei de pressupostos de la Generalitat del 2016 la partida pressupostària correspo-
nent a l’execució de les obres d’ampliació del Centre d’Atenció Primària El Pla de Sant 
Feliu de Llobregat, iniciant-se les obres al darrer trimestre de 2016, condicionada a 
l’aprovació del nou Pla economicofinancer per part del Govern.»
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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’Economia i Hisenda 
amb el conseller d’Economia i Hisenda sobre la llista secreta de càrrecs 
i personalitats polítiques rellevants elaborada per l’Agència Tributària de 
Catalunya
354-00002/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 4 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 13.04.2016, 
DSPC-C 84.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb 
el conseller d’Economia i Hisenda sobre la situació de la secció de crèdit 
de la Cooperativa Agrícola de Cambrils
354-00008/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i Hisen-
da, en la sessió 4, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 84.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient  
i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la 
investigació de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la privatització 
d’Aigües Ter Llobregat a través de l’empresa Acciona
354-00036/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Soste-
nibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient  
i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’informe 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya relatiu a les irregularitats en la gestió 
d’Acciona a Aigües Ter Llobregat
354-00037/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Soste-
nibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient  
i Sostenibilitat amb el conseller d’Economia i Hisenda sobre l’informe 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya relatiu a les irregularitats en la gestió 
d’Acciona a Aigües Ter Llobregat
354-00038/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb 
el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre les 
circumstàncies que envolten l’activitat de Josep Antoni Rosell a l’empresa 
Infraestructures.cat
354-00039/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 4 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 13.04.2016, 
DSPC-C 84.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient  
i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el 
contingut de l’informe antifrau relatiu a Acciona i Aigües Ter Llobregat
354-00040/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Soste-
nibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb 
el conseller d’Economia i Hisenda perquè informi sobre l’acomiadament del 
director general d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya
354-00047/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, en 
la sessió 4, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 84.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient  
i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’Informe 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la gestió de l’empresa 
concessionària d’Aigües Ter Llobregat
354-00055/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Soste-
nibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller 
de Salut sobre el Pla integral per a millorar la gestió de les llistes d’espera 
sanitàries
354-00058/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP PPC (reg. 19250).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió 
de Salut, 11.04.2016.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Pau Ortínez, en representació d’Aigua 
és Vida - Anoia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00062/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença de Míriam Planas, en representació 
d’Enginyers sense Fronteres, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de 
desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00063/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença de Miguel Gilabert, en representació d’Aigua 
és Vida Girona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00064/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.
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Proposta de compareixença de Josep Raventós, regidor de l’Ajuntament 
de Molins de Rei, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00065/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença de Moisès Subirana, assessor de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de 
desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00066/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença de Francisco Rodríguez, en representació de 
la Taula de Terrassa, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00067/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença de Joaquim Pérez, en representació 
d’Ecologistes en Acció, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, 
de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00068/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença d’Eloi Badia, regidor de l’Ajuntament de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00069/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.
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Proposta de compareixença de Fernando Urruticoechea, economista i 
interventor general municipal de l’Ajuntament d’Oriola (Baix Segura), amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional 
primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i 
millorament de la regulació normativa
352-00070/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença de Daniel Boix, professor de la Universitat de 
Girona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació 
i millorament de la regulació normativa
352-00071/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença de Jordi Colomer i Missé, assessor tècnic de 
serveis, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació 
i millorament de la regulació normativa
352-00072/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença d’Albert Testart, gerent del Consorci per a 
la Gestió d’Aigües de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de 
desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00073/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.
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Proposta de compareixença de Joan Gaya, exgerent del Consorci per a la 
Gestió d’Aigües de Catalunya i comissionat d’Aigua a Terrassa, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera 
de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa
352-00074/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença d’Enrique Gómez, tècnic a Arenys de Munt 
(Maresme), amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00075/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença d’Alfons Molons, president de GUSAM-Aigües 
d’Arenys, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació 
i millorament de la regulació normativa
352-00076/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença de Jaume Solà, exdirector de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00077/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença de Lluís Ridao, gerent de l’Agència Catalana 
de l’Aigua, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00078/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.
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Proposta de compareixença de Jordi Molist, cap de l’Àrea Abastament 
d’aigües de l’Agència Catalana de l’Aigua, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació 
normativa
352-00079/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença d’Ermengol Gassiot, en representació de la 
Confederació General del Treball, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de 
desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00080/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença de Sergi Solà, president del Grup de Defensa 
del Ter, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació 
i millorament de la regulació normativa
352-00081/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença de Marc Candela, batlle de Martorelles (Vallès 
Oriental), amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació 
i millorament de la regulació normativa
352-00082/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença de Jordi Delgado, regidor de Montornès del 
Vallès (Vallès Oriental), amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, 
de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00083/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.
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Proposta de compareixença de Fabià Díaz-Cortés, regidor de Barberà del 
Vallès (Vallès Occidental), amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, 
de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00084/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença d’Alba Soria, en representació de COP - 
Compromís per Ripollet, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, 
de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00085/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença de Lluc V. Pelàez, batlle de Figaró-Montmany 
(Vallès Oriental), amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00086/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença d’Hug March, investigador de la Universitat 
Oberta de Catalunya i del Grup d’aigua del Col·legi Oficial d’Ambientòlegs 
de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00087/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.
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Proposta de compareixença de Jaime Morell, en representació de 
l’Associació Espanyola d’Operadors Públics d’Abastiment i Sanejament, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació 
i millorament de la regulació normativa
352-00088/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença de Luis Babiano, gerent de l’Associació 
Espanyola d’Operadors Públics d’Abastiment i Sanejament, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera 
de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa
352-00089/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença de Joan Arévalo, en representació de 
la Comunitat Minera Olesana, la Cooperativa de l’Aigua, d’Olesa de 
Montserrat (Baix Llobregat), amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de 
desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00090/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença de Pedro Rosselló, batlle de Manacor 
(Mallorca) i responsable de les àrees de Batllia i Medi Ambient, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera 
de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa
352-00091/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.



BOPC 106
15 d’abril de 2016

4.53.05. Sol·licituds de compareixença 28

Proposta de compareixença de Francisco López, en representació de la 
Coordinadora de l’Aigua de Xerès, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de 
desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00092/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença d’Emilio Pachon, gerent de Aguas del 
Huesna, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació 
i millorament de la regulació normativa
352-00093/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença de Bruno Nguyen, director d’operacions d’Eau 
de Paris, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació 
i millorament de la regulació normativa
352-00094/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença d’Anne Le Strat, impulsora del projecte 
de remunicipalització de París, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de 
desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00095/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença d’Abel Dumont, en representació d’Eau 
Secours 34, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00096/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.
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Proposta de compareixença de Dorothea Haerlin, en representació de 
Berliner Wasserstich, amb relació a la Proposició de llei de modificació  
de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, 
de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00097/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença de Christa Hecht, gerent de Allianz der 
Öffentlichen Wasserwirtschaft, E.V., amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29  
de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00098/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença de David McDonald, professor de la Queen’s 
University Canada i codirector del Municipal Services Project, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera 
de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa
352-00099/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença de Christophe Lime, en representació de France 
Eau Publique, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00100/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença d’Antoni Sala, exgerent d’Aigües Ter Llobregat, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació 
i millorament de la regulació normativa
352-00101/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.
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Proposta de compareixença de Joan Pinyol Ribas, director de Medi 
Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i exgerent de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00102/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença de Diego Moxó Güell, gerent de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00103/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença de José Miguel Diéguez, exdirector 
d’Explotació de l’Agència Catalana de l’Aigua, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació 
normativa
352-00104/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença de Pau Villòria, secretari general de Cultura 
i ex-secretari general de Territori, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de 
desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00105/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.
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Proposta de compareixença d’una representació de la plataforma Aigua 
és Vida amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació 
i millorament de la regulació normativa
352-00106/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença de Toni Martos, en representació de la 
Consultoria Efial, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00107/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença de Lluís Miquel Recoder i Miralles, exconseller 
de Territori i Sostenibilitat, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de 
desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00136/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença de Juan Antonio Gallo Sallent, president 
del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de 
la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa
352-00137/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença de Josep Antoni Rosell, exdirector 
d’Infraestructures de la Generalitat, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de 
desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00138/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.
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Proposta de compareixença d’Albert Farreras, cap de la Divisió d’Obres 
Hidràuliques d’Infraestructures de la Generalitat, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de 
la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa
352-00139/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença d’una representació d’Acciona amb relació a la  
Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de 
la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa
352-00140/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença d’una representació de la Societat General 
d’Aigües de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00141/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença de Pau Villòria Sistach, ex-secretari general de 
Territori i Sostenibilitat, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, 
de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00142/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença de Daniel de Alfonso Laso, director de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de 
desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00143/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.
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Proposta de compareixença de Joan Gaya, gerent del Consorci per a la 
Gestió d’Aigües de Catalunya i exregidor de l’Ajuntament de Girona, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional 
primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i 
millorament de la regulació normativa
352-00144/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença de Quim Pérez, portaveu de la plataforma 
Aigua és Vida, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00145/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença de Jaume Solà, exdirector de l’Agència 
Catalana de l’Aigua i expresident d’Aigües Ter Llobregat, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de 
la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa
352-00147/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença d’Antoni Sala, exgerent d’Aigües Ter Llobregat, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació 
i millorament de la regulació normativa
352-00148/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.
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Proposta de compareixença de Janet Sanz, vicepresidenta de Medi 
Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació 
normativa
352-00149/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença de Sergi Alegre, regidor de l’Ajuntament del 
Prat de Llobregat i responsable de l’Empresa Municipal d’Aigües, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional 
primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i 
millorament de la regulació normativa
352-00150/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença de José Montero, alcalde de Montornès del 
Vallès, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació 
i millorament de la regulació normativa
352-00151/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença d’una representació de la plataforma Aigua 
és Vida amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació 
i millorament de la regulació normativa
352-00152/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.
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Proposta de compareixença de Pablo Herrez, director de l’Assessoria 
Jurídica de l’Agència Catalana de l’Aigua, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, 
del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació 
normativa
352-00153/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença de Josep Puxeu, exsecretari d’Estat 
d’Agricultura i Medi Ambient, amb relació a Proposició de llei de 
modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de 
desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00154/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença de Xavier Amorós, gerent del Clúster Català 
de l’Aigua, amb relació a Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació 
i millorament de la regulació normativa
352-00155/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença de Joan Gaya, gerent del Consorci per a 
la Gestió d’Aigües de Catalunya, amb relació a Proposició de llei de 
modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de 
desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00156/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.
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Proposta de compareixença de Joaquim Tornos, catedràtic de dret 
administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a Proposició 
de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació 
normativa
352-00157/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença de José María Gimeno Feliu, director de 
l’Observatori de Contractació Pública, amb relació a Proposició de llei de 
modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de 
desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00158/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença de Luís Babiano, gerent de l’Associació 
Espanyola d’Operadors Públics d’Abastament i Sanejament, amb relació 
a Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de 
la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa
352-00159/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.

Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres, 
amb relació a Proposició de llei de modificació de la disposició addicional 
primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i 
millorament de la regulació normativa
352-00160/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.
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Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General 
de Treballadors, amb relació a Proposició de llei de modificació de la 
disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa
352-00161/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència Tributària de 
Catalunya davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre 
la llista secreta de càrrecs i personalitats polítiques rellevants elaborada 
per l’Agència Tributària de Catalunya
356-00001/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 4, tinguda el 13.04.2016, 
DSPC-C 84.

Sol·licitud de compareixença del responsable de la unitat de l’Agència 
Tributària de Catalunya que ha elaborat la llista secreta de càrrecs i 
personalitats polítiques rellevants davant la Comissió d’Economia i Hisenda 
perquè informi sobre aquesta llista
356-00002/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 4 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 13.04.2016, 
DSPC-C 84.

Sol·licitud de compareixença del responsable d’inspecció de l’Agència 
Tributària de Catalunya davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè 
informi sobre la llista secreta de càrrecs i personalitats polítiques 
rellevants elaborada per l’Agència Tributària de Catalunya
356-00003/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 4 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 13.04.2016, 
DSPC-C 84.

Sol·licitud de compareixença del director de Campanyes i Ciutadania 
d’Oxfam Intermón davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè 
presenti l’informe Una economia al servei de l’1%
356-00005/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i Hisen-
da, en la sessió 4, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 84.
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Sol·licitud de compareixença de Daniel de Alfonso Laso, director de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat perquè informi sobre la investigació de l’Oficina amb relació a 
la privatització d’Aigües Ter Llobregat a través de l’empresa Acciona
356-00010/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.

Sol·licitud de compareixença de Daniel de Alfonso, director de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 
perquè informi sobre l’informe de l’Oficina Antifrau de Catalunya relatiu a 
les irregularitats en la gestió d’Acciona a Aigües Ter Llobregat
356-00019/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.

Sol·licitud de compareixença d’Olga Corella Hurtado, directora general 
de l’Àrea de Control d’Infraestructures Aigua i Serveis, d’Acciona, davant 
la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el 
contingut de l’informe antifrau relatiu a Acciona i Aigües Ter Llobregat
356-00021/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.

Sol·licitud de compareixença de Vicente Santamaría de Paredes 
Castillo, administrador d’Acciona, davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat perquè informi sobre el contingut de l’informe antifrau relatiu 
a Acciona i Aigües Ter Llobregat
356-00022/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Agustí i Vergés, director de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 
perquè informi sobre el contingut de l’informe antifrau relatiu a Acciona i 
Aigües Ter Llobregat
356-00023/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.
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Sol·licitud de compareixença de Santi Vila i Vicente, exconseller de Territori 
i Sostenibilitat, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè 
informi sobre el contingut de l’informe antifrau relatiu a Acciona i Aigües 
Ter Llobregat
356-00024/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma Aigua 
és Vida davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi 
sobre el contingut de l’informe antifrau relatiu a Acciona i Aigües Ter 
Llobregat
356-00025/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Confederació 
General del Treball davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 
perquè informi sobre el contingut de l’informe antifrau relatiu a Acciona i 
Aigües Ter Llobregat
356-00026/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.

Sol·licitud de compareixença de Diego Moxó i Güell, gerent de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
perquè valori l’informe de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a 
la gestió d’Aigües Ter Llobregat per Acciona i informi sobre les mesures 
previstes per a seguir-ne les recomanacions
356-00027/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 85.
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Sol·licitud de compareixença de Joan Pinyol Ribas, director de Medi 
Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, davant la Comissió de 
Medi Ambient i Sostenibilitat, perquè valori l’informe de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya amb relació a la gestió d’Aigües Ter Llobregat per Acciona i 
informi sobre les mesures previstes per a seguir-ne les recomanacions
356-00028/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.

Sol·licitud de compareixença de Joan Pinyol Ribas, director de Medi 
Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, davant la Comissió de 
Medi Ambient i Sostenibilitat, perquè doni explicacions sobre l’informe 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la gestió d’Aigües Ter 
Llobregat per Acciona
356-00050/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió 
de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la situació de 
l’empresa Aigües Ter Llobregat
356-00079/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Agustí, director de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 
perquè informi sobre la situació de l’empresa Aigües Ter Llobregat
356-00080/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Xarxa Antirepressió 
de Familiars de Detingudes davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre la repressió i la gestió policial de la dissidència política i sobre 
la gestió de la seguretat privada, la coordinació amb el Departament 
d’Interior i les licitacions i l’estat de contractació d’agències de seguretat 
privada
356-00083/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 86.
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Sol·licitud de compareixença de Maria Teresa Casado Cadarso, 
subdirectora general de Seguretat Interior, davant la Comissió d’Interior 
perquè informin sobre la repressió i la gestió policial de la dissidència 
política i sobre la gestió de la seguretat privada, la coordinació amb el 
Departament d’Interior i les licitacions i l’estat de contractació d’agències 
de seguretat privada
356-00084/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 86.

Sol·licitud de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre 
l’Informe de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la gestió de 
l’empresa concessionària d’Aigües Ter Llobregat
356-00088/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 85.

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

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 13.04.2016, 
DSPC-C 86.

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 13.04.2016, 
DSPC-C 86.

Compareixença d’una representació de l’Asociación Española de 
Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción davant la 
Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l’Automoció
357-00039/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l’Automo-
ció en la sessió 2, tinguda el 29.02.2016, DSPC-C 52.
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Compareixença d’una representació de l’Asociación Española de 
Fabricantes de Automóviles y Camiones davant la Comissió d’Estudi de les 
Polítiques Industrials en el Sector de l’Automoció
357-00040/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l’Automo-
ció en la sessió 2, tinguda el 29.02.2016, DSPC-C 52.

Compareixença d’una representació de la Federación de Asociaciones 
de Concesionarios de la Automoción davant la Comissió d’Estudi de les 
Polítiques Industrials en el Sector de l’Automoció
357-00041/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l’Automo-
ció en la sessió 2, tinguda el 29.02.2016, DSPC-C 52.
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	352-00086/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Hug March, investigador de la Universitat Oberta de Catalunya i del Grup d’aigua del Col·legi Oficial d’Ambientòlegs de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Lle
	352-00087/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaime Morell, en representació de l’Associació Espanyola d’Operadors Públics d’Abastiment i Sanejament, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desem
	352-00088/11
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Luis Babiano, gerent de l’Associació Espanyola d’Operadors Públics d’Abastiment i Sanejament, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de si
	352-00089/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Arévalo, en representació de la Comunitat Minera Olesana, la Cooperativa de l’Aigua, d’Olesa de Montserrat (Baix Llobregat), amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Lle
	352-00090/11
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Pedro Rosselló, batlle de Manacor (Mallorca) i responsable de les àrees de Batllia i Medi Ambient, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, 
	352-00091/11
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Francisco López, en representació de la Coordinadora de l’Aigua de Xerès, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millor
	352-00092/11
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Emilio Pachon, gerent de Aguas del Huesna, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
	352-00093/11
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Bruno Nguyen, director d’operacions d’Eau de Paris, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació 
	352-00094/11
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Anne Le Strat, impulsora del projecte de remunicipalització de París, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament
	352-00095/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Abel Dumont, en representació d’Eau Secours 34, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació norma
	352-00096/11
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Dorothea Haerlin, en representació de Berliner Wasserstich, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la r
	352-00097/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Christa Hecht, gerent de Allianz der Öffentlichen Wasserwirtschaft, E.V., amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 
de desembre, de simplificació i millo
	352-00098/11
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de David McDonald, professor de la Queen’s University Canada i codirector del Municipal Services Project, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desemb
	352-00099/11
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Christophe Lime, en representació de France Eau Publique, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regu
	352-00100/11
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Sala, exgerent d’Aigües Ter Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normati
	352-00101/11
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Pinyol Ribas, director de Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i exgerent de l’Agència Catalana de l’Aigua, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10
	352-00102/11
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Diego Moxó Güell, gerent de l’Agència Catalana de l’Aigua, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la reg
	352-00103/11
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de José Miguel Diéguez, exdirector d’Explotació de l’Agència Catalana de l’Aigua, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i m
	352-00104/11
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Pau Villòria, secretari general de Cultura i ex-secretari general de Territori, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i 
	352-00105/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la plataforma Aigua és Vida amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació norm
	352-00106/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Toni Martos, en representació de la Consultoria Efial, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulac
	352-00107/11
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Lluís Miquel Recoder i Miralles, exconseller de Territori i Sostenibilitat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i mill
	352-00136/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Juan Antonio Gallo Sallent, president del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simpl
	352-00137/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Antoni Rosell, exdirector d’Infraestructures de la Generalitat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i milloramen
	352-00138/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Albert Farreras, cap de la Divisió d’Obres Hidràuliques d’Infraestructures de la Generalitat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de sim
	352-00139/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Acciona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
	352-00140/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat General d’Aigües de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la 
	352-00141/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Pau Villòria Sistach, ex-secretari general de Territori i Sostenibilitat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millor
	352-00142/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Daniel de Alfonso Laso, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament
	352-00143/11
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Gaya, gerent del Consorci per a la Gestió d’Aigües de Catalunya i exregidor de l’Ajuntament de Girona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de d
	352-00144/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Quim Pérez, portaveu de la plataforma Aigua és Vida, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació
	352-00145/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jaume Solà, exdirector de l’Agència Catalana de l’Aigua i expresident d’Aigües Ter Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de si
	352-00147/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Sala, exgerent d’Aigües Ter Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normati
	352-00148/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Janet Sanz, vicepresidenta de Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i
	352-00149/11
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Sergi Alegre, regidor de l’Ajuntament del Prat de Llobregat i responsable de l’Empresa Municipal d’Aigües, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de de
	352-00150/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de José Montero, alcalde de Montornès del Vallès, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació norma
	352-00151/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la plataforma Aigua és Vida amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació norm
	352-00152/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Pablo Herrez, director de l’Assessoria Jurídica de l’Agència Catalana de l’Aigua, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació 
	352-00153/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Puxeu, exsecretari d’Estat d’Agricultura i Medi Ambient, amb relació a Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la re
	352-00154/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Amorós, gerent del Clúster Català de l’Aigua, amb relació a Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació no
	352-00155/11
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joan Gaya, gerent del Consorci per a la Gestió d’Aigües de Catalunya, amb relació a Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament d
	352-00156/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Joaquim Tornos, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i mi
	352-00157/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de José María Gimeno Feliu, director de l’Observatori de Contractació Pública, amb relació a Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millora
	352-00158/11
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Luís Babiano, gerent de l’Associació Espanyola d’Operadors Públics d’Abastament i Sanejament, amb relació a Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simpl
	352-00159/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres, amb relació a Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
	352-00160/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors, amb relació a Proposició de llei de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació no
	352-00161/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència Tributària de Catalunya davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre la llista secreta de càrrecs i personalitats polítiques rellevants elaborada per l’Agència Tributària de Catalunya
	356-00001/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del responsable de la unitat de l’Agència Tributària de Catalunya que ha elaborat la llista secreta de càrrecs i personalitats polítiques rellevants davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre aquesta llista
	356-00002/11
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del responsable d’inspecció de l’Agència Tributària de Catalunya davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre la llista secreta de càrrecs i personalitats polítiques rellevants elaborada per l’Agència Tributàri
	356-00003/11
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director de Campanyes i Ciutadania d’Oxfam Intermón davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè presenti l’informe «Una economia al servei de l’1%»
	356-00005/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Daniel de Alfonso Laso, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la investigació de l’Oficina amb relació a la privatització d’Aigües Ter Llobrega
	356-00010/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Daniel de Alfonso, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre l’informe de l’Oficina Antifrau de Catalunya relatiu a les irregularitats en la gestió
	356-00019/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Olga Corella Hurtado, directora general de l’Àrea de Control d’Infraestructures Aigua i Serveis, d’Acciona, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el contingut de l’informe antifrau relatiu 
	356-00021/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Vicente Santamaría de Paredes Castillo, administrador d’Acciona, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el contingut de l’informe antifrau relatiu a Acciona i Aigües Ter Llobregat
	356-00022/11
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jordi Agustí i Vergés, director de l’Agència Catalana de l’Aigua, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el contingut de l’informe antifrau relatiu a Acciona i Aigües Ter Llobregat
	356-00023/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Santi Vila i Vicente, exconseller de Territori i Sostenibilitat, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el contingut de l’informe antifrau relatiu a Acciona i Aigües Ter Llobregat
	356-00024/11
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma Aigua és Vida davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el contingut de l’informe antifrau relatiu a Acciona i Aigües Ter Llobregat
	356-00025/11
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Confederació General del Treball davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el contingut de l’informe antifrau relatiu a Acciona i Aigües Ter Llobregat
	356-00026/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Diego Moxó i Güell, gerent de l’Agència Catalana de l’Aigua, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, perquè valori l’informe de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la gestió d’Aigües Ter Llobregat per
	356-00027/11
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joan Pinyol Ribas, director de Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, perquè valori l’informe de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la gestió d’Aig
	356-00028/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joan Pinyol Ribas, director de Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, perquè doni explicacions sobre l’informe de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació 
	356-00050/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la situació de l’empresa Aigües Ter Llobregat
	356-00079/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jordi Agustí, director de l’Agència Catalana de l’Aigua, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la situació de l’empresa Aigües Ter Llobregat
	356-00080/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Xarxa Antirepressió de Familiars de Detingudes davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la repressió i la gestió policial de la dissidència política i sobre la gestió de la seguretat privada
	356-00083/11
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Maria Teresa Casado Cadarso, subdirectora general de Seguretat Interior, davant la Comissió d’Interior perquè informin sobre la repressió i la gestió policial de la dissidència política i sobre la gestió de la seguretat pri
	356-00084/11
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre l’Informe de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la gestió de l’empresa concessionària d’Aigües
	356-00088/11
	Acord sobre la sol·licitud


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

	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
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de l’Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l’Automoció
	357-00039/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l’Automoció
	357-00040/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l’Automoció
	357-00041/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença






