
TAUL A DE CONT INGUT

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les mesures de diagnosi del procés de deslocalització 
d’empreses
250-00217/11
Rebuig 9

3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
200-00004/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 10

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 
23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya
200-00005/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 10

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels 
conflictes d’interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya
202-00009/11
Ponència per a elaborar l’Informe 10

Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions 
amb la Unió Europea
202-00019/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 11

Proposició de llei de reforma de l’impost de successions i donacions
202-00020/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 11

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el garantiment dels recursos necessaris a la Corpora-
ció Sanitària Parc Taulí per a absorbir l’activitat que es derivava a centres privats
250-00268/11
Esmenes presentades 11

Proposta de resolució sobre la defensa d’un model de Sistema d’Emergències Mè-
diques digne
250-00273/11
Esmenes presentades 12

Proposta de resolució sobre els recursos sanitaris de Girona
250-00283/11
Esmenes presentades 12
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una llei de caça
250-00284/11
Esmenes presentades 13

Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 22/2009, d’ordenació sos-
tenible de la pesca en aigües continentals
250-00287/11
Esmenes presentades 13

Proposta de resolució sobre el servei sanitari urgent als barris de Vallvidrera, Tibi-
dabo i les Planes, de Barcelona
250-00288/11
Esmenes presentades 14

Proposta de resolució sobre el control de la població de conills i senglars a l’horta 
de Lleida
250-00289/11
Esmenes presentades 14

Proposta de resolució sobre la finestreta única
250-00293/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el millorament dels contractes programa de serveis 
socials
250-00294/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’Escola Bernardí Tolrà, de Vila-rodona
250-00295/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la planta de compostatge d’Ossó de Sió
250-00296/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la defensa del municipi de Medinyà
250-00297/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la limitació de l’ús de formol als centres sanitaris de-
pendents de la Generalitat
250-00298/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el desviament de la carretera B-500 entre Badalona i 
Mollet del Vallès
250-00299/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’Escola Virolai de Cornellà de Llobregat
250-00300/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre el peix blau al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre 
i el pagament de vedes
250-00301/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre els serveis residencials del Baix Llobregat
250-00303/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de les Preses
250-00304/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de construcció de la variant d’Olot
250-00305/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre les obres de desdoblament de la carretera C-66 entre 
Banyoles i Besalú
250-00306/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17
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Proposta de resolució sobre la priorització de les obres de construcció de l’edifici 
de l’Institut Escola Salvador Vilarrasa, de Besalú, el 2016
250-00307/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el trasllat i l’ampliació de l’Escola Can Maiol, de Bar-
celona
250-00308/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la paralització dels expedients sancionadors per qües-
tions lingüístiques
250-00309/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el condicionament de l’Escola Mediterrània, de Bar-
celona
250-00310/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el manteniment de la línia de P3 a l’Escola Ciutat Jar-
dí, de Lleida
250-00311/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el respecte a les tres llengües oficials a propòsit del 
manifest del Grup Koiné
250-00312/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre els clústers industrials
250-00313/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre els polígons industrials
250-00314/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el teletreball
250-00315/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el finançament industrial
250-00316/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el foment de les empreses emergents
250-00317/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el coneixement del Protocol d’Istanbul en l’àmbit sanitari
250-00319/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Mediterrània, de Viladecans, 
i la seva transformació en institut escola
250-00320/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la situació laboral i les condicions de treball del per-
sonal de centres residencials i de dia de gent gran i de persones amb discapacitat
250-00321/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la difusió del Protocol d’Istanbul a l’Administració de 
justícia
250-00322/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre l’extensió de les funcions dels intèrprets judicials a les 
declaracions de detinguts
250-00323/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20
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Proposta de resolució sobre la regulació de l’actuació policial amb relació als drets 
dels detinguts a accedir a informacions essencials relatives a llur detenció
250-00324/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol sobre la contenció mecànica
250-00325/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la circulació de megacamions
250-00326/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre el trasllat del laboratori d’anàlisi clínica regional de 
l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, al Parc Hospitalari Martí i Julià, de Salt
250-00327/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’aeròdrom de la Cerdanya
250-00328/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la reparació de les carreteres de titularitat de la Con-
federació Hidrogràfica de l’Ebre
250-00329/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Sabadell
250-00330/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències de l’Hospital de Sabadell
250-00331/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre les obres de condicionament de la carretera C-73 entre 
Linyola i Bellcaire d’Urgell
250-00332/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre l’adequació de l’aparcament de l’Hospital Verge de la 
Cinta, de Tortosa
250-00333/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre el control de les actuacions derivades del Pla estratè-
gic d’acció exterior
250-00334/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre els acords de col·laboració exterior
250-00335/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre els memoràndums d’acció exterior
250-00336/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la supressió de l’ús del formaldehid en els centres sa-
nitaris
250-00337/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre els serveis públics de control de mosquits
250-00338/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre l’ampliació dels mitjans materials i del personal del 
Jutjat de Família de Badalona
250-00339/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre els indicadors socioeconòmics de les àrees bàsiques 
de salut
250-00340/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24
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Proposta de resolució sobre la pobresa energètica i la salut
250-00341/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre el garantiment de la neutralitat i la imparcialitat políti-
ques en els centres educatius finançats amb fons públics
250-00342/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola El Vinyet, de 
Solsona
250-00343/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre el garantiment del finançament de les beques de men-
jador atorgades el curs 2015-2016
250-00344/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta de P3 a les escoles públi-
ques de Vilanova i la Geltrú
250-00345/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre les larves de mosca negra a les séquies d’Aitona
250-00346/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre el pagament del deute amb l’Ajuntament de l’Hospita-
let de Llobregat
250-00347/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de reactivació econòmica de Cervera
250-00348/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de protecció i desenvolupament 
del sector de la fusta
250-00349/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la construcció del nou Hospital Doctor Josep Trueta, 
de Girona
250-00350/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Joan Solà, de Torrefarrera, 
i la retirada dels mòduls prefabricats provisionals
250-00351/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 24/2015, de mesures urgents 
per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, i sobre 
la protecció de les famílies vulnerables
250-00353/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la Llei 10/2015, de formació i qua-
lificació professionals
300-00049/11
Presentació: GP SOC 26

Interpel·lació al Govern sobre una república amb corrupció zero
300-00050/11
Presentació: GP CUP-CC 27

Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal
300-00051/11
Presentació: GP PPC 27

Interpel·lació al Govern sobre les mesures immediates per a fer front a l’emergència 
en l’àmbit de l’habitatge
300-00052/11
Presentació: GP CSP 27
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Interpel·lació al Govern sobre la política sanitària
300-00053/11
Presentació: GP C’s 28

Interpel·lació al Govern sobre la política empresarial
300-00054/11
Presentació: GP C’s 28

Interpel·lació al Govern sobre la política turística
300-00055/11
Presentació: GP JS 28

Interpel·lació al Govern sobre les inversions del Govern de l’Estat i la puntualitat 
dels trens
300-00056/11
Presentació: GP JS 29

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
410-00015/11
Elecció del vicepresident 30

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut 
sobre la situació laboral dels treballadors de la Clínica del Vallès
354-00066/11
Sol·licitud i tramitació 30

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut 
sobre la situació laboral dels treballadors de l’Hospital General de Catalunya
354-00067/11
Sol·licitud i tramitació 30

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de Raji Sourani, director del Centre Palestí pels Drets 
Humans, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència perquè informi sobre la situació i les perspectives dels drets hu-
mans a Palestina
356-00085/11
Acord sobre la sol·licitud 31

Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Eòlica de Catalunya - 
EolicCat davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè presentin l’Associació 
i el document «Oportunitats per a Catalunya d’un major desenvolupament i òptima 
implantació de l’energia eòlica en l’horitzó 2020»
356-00096/11
Acord sobre la sol·licitud 31

Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Catalana d’Executius, 
Directius i Empresaris davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè presen-
tin les activitats de l’entitat i exposin les inquietuds del col·lectiu de professionals 
que representen
356-00099/11
Acord sobre la sol·licitud 31

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Empresa i Competitivitat davant la Co-
missió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la situació de la indústria del 
clor i l’afectació del sector químic
356-00101/11
Acord sobre la sol·licitud 31

Sol·licitud de compareixença de Dídac Ramírez i Sarrió, rector de la Universitat de 
Barcelona, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè expliqui les pre-
sumptes despeses irregulars d’alguns professors de la Universitat de Barcelona
356-00126/11
Retirada de la sol·licitud 32
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació pel Dret a Morir 
Dignament davant la Comissió de Salut perquè exposi les demandes relatives a la 
despenalització de l’eutanàsia i del suïcidi assistit
356-00150/11
Sol·licitud 32

Sol·licitud de compareixença de representants del Consorci Sanitari de Terrassa 
davant la Comissió de Salut perquè informin sobre la situació laboral del Consorci 
i les polítiques laborals
356-00156/11
Sol·licitud 32

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Salut Mental Ca-
talunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les actuacions en defensa 
de les persones amb problemàtiques de salut mental i llurs familiars
356-00158/11
Sol·licitud 32

Sol·licitud de compareixença d’una representació de d’AMMFEINA Salut Mental Ca-
talunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les actuacions en defensa 
de les persones amb problemàtiques de salut mental i llurs familiars
356-00159/11
Sol·licitud 33

Sol·licitud de compareixença de representants dels treballadors de la Clínica del Va-
llès davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur situació laboral
356-00168/11
Sol·licitud 33

Sol·licitud de compareixença de representants dels treballadors de l’Hospital General 
de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur situació laboral
356-00169/11
Sol·licitud 33

Sol·licitud de compareixença d’Uriel Benguigui i Azulay, president de la Comunitat 
Israelita de Barcelona i vicepresident primer de la Federació de Comunitats Jueves 
d’Espanya, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència perquè informi sobre la situació política i social de l’Estat d’Israel
356-00170/11
Acord sobre la sol·licitud 33

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Edad&Vida davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre la vacunació de la gent gran
356-00176/11
Sol·licitud 34

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma per a la Defensa 
de l’Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya davant la Comissió de Salut per-
què exposi els resultats d’un document elaborat per la Plataforma sobre la situació 
actual en l’àmbit de la salut mental
356-00177/11
Sol·licitud 34

Proposta de compareixença d’un responsable d’Aigües Ter Llobregat davant la Co-
missió de la Sindicatura de Comptes amb relació al procediment relatiu a l’Informe 
de fiscalització 14/2015, sobre Aigües Ter Llobregat, corresponent al 2010 i al 2011
362-00001/11
Rebuig de la sol·licitud 34

Proposta de compareixença d’un responsable del Consorci del Palau de la Música 
Catalana davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb relació al procedi-
ment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2015, sobre el Consorci del Palau de la 
Música Catalana, corresponent al període 2010-2013
362-00002/11
Acord sobre la sol·licitud 34

Proposta de compareixença d’un responsable de l’Institut Català de les Empreses 
Culturals davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb relació al procedi-
ment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2015, sobre l’Institut Català de les Empre-
ses Culturals, aportacions reintegrables i subvencions, corresponent al 2012 i al 2013
362-00003/11
Acord sobre la sol·licitud 35
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença de José Aznar Cortijo, advocat de dret sanitari i portaveu del grup 
«Que no passi+», davant la Comissió de Salut per a informar sobre les negligències 
mèdiques existents i el desemparament en què es troben els afectats per aquestes 
negligències
357-00052/11
Substanciació 35

Compareixença de representants de l’Associació Eòlica de Catalunya - EolicCat da-
vant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a presentar l’Associació i el document 
«Oportunitats per a Catalunya d’un major desenvolupament i òptima implantació de 
l’energia eòlica en l’horitzó 2020»
357-00093/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 35
Substanciació 35

Compareixença d’Uriel Benguigui i Azulay, president de la Comunitat Israelita de 
Barcelona i vicepresident primer de la Federació de Comunitats Jueves d’Espanya, 
davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Trans-
parència per a informar sobre la situació política i social de l’Estat d’Israel
357-00094/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 36
Substanciació 36

Compareixença de Raji Sourani, director del Centre Palestí pels Drets Humans, da-
vant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia per a informar sobre la situació i les perspectives dels drets humans a Palestina
357-00095/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 36
Substanciació 36

Compareixença de representants de l’Associació Catalana d’Executius, Directius i 
Empresaris davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a presentar les activitats 
de l’entitat i exposar les inquietuds del col·lectiu de professionals que representen
357-00096/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 36

Compareixença del secretari d’Empresa i Competitivitat davant la Comissió d’Em-
presa i Coneixement per a informar sobre la situació de la indústria del clor i l’afec-
tació del sector químic
357-00097/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 37

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 16
Convocada per al 18 de maig de 2016 37

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern 
i d’altres òrgans

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

Encàrrec del despatx del conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00018/11
Presentació: president de la Generalitat 38

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat pel vicepresi-
dent del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00019/11
Presentació: president de la Generalitat 39
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Proposta de resolució sobre les mesures de diagnosi del procés de 
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250-00217/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 7, tinguda el 
12.05.2016, DSPC-C 122.
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
200-00004/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s (reg. 26815).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.05.2016; 12:00 h.

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de 
modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de 
Catalunya
200-00005/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s (reg. 26816).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.05.2016; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

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

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la ses-
sió tinguda el dia 10 de maig de 2015, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar 
l’Informe sobre la Proposició de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat i d’in-
compatibilitats i dels conflictes d’interessos dels diputats i diputades del Parlament 
de Catalunya (tram. 202-00009/11) i les esmenes presentades, d’acord amb l’article 
118.1 i concordants del Reglament del Parlament. La ponència és integrada pels 
diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Magda Casamitjana i Aguilà

Grup Parlamentari de Ciutadans
Lorena Roldán Suárez

Grup Parlamentari Socialista
Ferran Pedret i Santos

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Joan Coscubiela Conesa
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Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Esperanza García González

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Joan Garriga Quadres

Palau del Parlament, 10 de maig de 2016
La secretària de la Comissió, Sonia Sierra Infante; el president de la Comissió 

en funcions, Sergi Sabrià i Benito

Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2014, d’acció exterior i 
de relacions amb la Unió Europea
202-00019/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP JS (reg. 26902; 26905).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.05.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de reforma de l’impost de successions i donacions
202-00020/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC; GP JS (reg. 26817; 26903; 26906).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.05.2016; 12:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el garantiment dels recursos necessaris 
a la Corporació Sanitària Parc Taulí per a absorbir l’activitat que es 
derivava a centres privats
250-00268/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 26474 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 12.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 26474)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 1
«1. Garantir que els pressupostos del Parc Taulí i de la resta de centres públics 

del SISCAT de l’àmbit de referència sigui suficient per a assumir l’activitat que es 
deixarà de fer a l’Hospital General i a Clínica Vallès. Aquest increment pressupos-
tari ha de permetre disposar de la capacitat estructural i de personal suficient per 
donar resposta a l’increment d’activitat.» 
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Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 2
«2. Vetllar perquè els pressupostos de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell i de la 

resta de centres públics del SISCAT de l’àmbit de referència sigui suficient per a as-
sumir l’activitat addicional que haurà de realitzar.»

Esmena 3, GP JS (3)
De modificació i addició del punt 3
«3. Vetllar per a que es facin efectius els pagaments de la part pendent de les pa-

gues extres (2012, 2013 i 2014) als treballadors i treballadores del Parc Taulí, quan 
existeixi suficient capacitat financera per fer front a aquesta despesa i preservant l’equi-
libri pressupostari.»

Proposta de resolució sobre la defensa d’un model de Sistema 
d’Emergències Mèdiques digne
250-00273/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 26473 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 12.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 26473)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 1.a
«1.a) Avaluar els resultats de la implantació del nou model del Sistema d’Emer-

gències Mèdiques i realitzar les actuacions necessàries per ajustar el model a les 
necessitats del territori.»

Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 1.b
«1.b) Realitzar un procés de debat constant amb les professionals que es de-

diquen a les urgències i les emergències, les empreses adjudicatàries i la part 
social, per determinar les necessitats i peculiaritats dels diferents territoris i co-
marques.»

Proposta de resolució sobre els recursos sanitaris de Girona
250-00283/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 26481 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 12.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 26481)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 1
«1. Continuar situant les ràtios de pacients atesos per sota de les 1.500 entre 

metges i infermers i 1.200 per pediatres a les quatre àrees bàsiques de salut a Gi-
rona.» 
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Esmena 2, GP JS (2)
De modificació i addició del punt 2
«2. Analitzar si hi ha situacions de massificació del CAP de Can Gibert i del Dr. 

Vilaplana de Girona, dotant-lo dels metges de família i pediatres necessaris per a 
una òptima atenció als usuaris, si així ho determina l’estudi que està realitzant l’AQuAS 
per a assignar els recursos a l’atenció primària incorporant criteris de desigualtat econò-
mica i social.»

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una llei de caça
250-00284/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 26477 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 10.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 26477)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 1
«1. Seguir impulsant un procés participatiu entre entitats i sectors implicats per 

tal d’elaborar una llei de Caça de Catalunya.»

Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 2
«2. Presentar un projecte de Llei de Caça durant l’any 2016.»

Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 22/2009, 
d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals
250-00287/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 26469 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 10.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 26469)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 1
«1. Seguir desplegant la Llei 22/2009, d’ordenació sostenible de la pesca en ai-

gües continentals.»

Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 2
«2. Actualitzar el consell assessor de la pesca continental, d’acord amb la Llei de 

pesca. El Reglament de pesca haurà de determinar-ne amb més detall la composició 
i estructura, i el seu funcionament.»
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Proposta de resolució sobre el servei sanitari urgent als barris de 
Vallvidrera, Tibidabo i les Planes, de Barcelona
250-00288/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 26472 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 12.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 26472)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 1
«1. Continuar garantint un servei d’ambulàncies als barris de Vallvidrera, Tibi-

dabo i les Planes adequat a les necessitats i els temps de resposta adients.»

Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 3
«3. En el marc del Consorci Sanitari de Barcelona i garantint la participació del 

districte de Sarrià-Sant Gervasi, seguir impulsant la millora dels serveis sanitaris al 
barri, estudiant l’ampliació de l’horari d’atenció al públic dels EAP de Vallvidrera 
i Les Planes, en cas que ho recomani la revisió del nivell d’activitat, el nivell socio-
econòmic de la població de referència, la limitació en l’atenció domiciliària o les 
peculiaritats del territori i d’acord amb la disponibilitat pressupostària.»

Proposta de resolució sobre el control de la població de conills i 
senglars a l’horta de Lleida
250-00289/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 26478 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 10.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 26478)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a seguir efectu-

ant les diverses accions endegades des del Departament per pal·liar els efectes de 
la població de senglars i conills a l’Horta de Lleida, coordinant-se amb els efectius 
necessaris.»

Proposta de resolució sobre la finestreta única
250-00293/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26090; 26254).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el millorament dels contractes programa 
de serveis socials
250-00294/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26091; 26255).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Bernardí Tolrà, de Vila-rodona
250-00295/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26092; 26256).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la planta de compostatge d’Ossó de Sió
250-00296/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26093; 26257).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la defensa del municipi de Medinyà
250-00297/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26094; 26258).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la limitació de l’ús de formol als centres 
sanitaris dependents de la Generalitat
250-00298/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 26095).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el desviament de la carretera B-500 
entre Badalona i Mollet del Vallès
250-00299/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 26259).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Virolai de Cornellà de Llobregat
250-00300/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 26260).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el peix blau al Camp de Tarragona i les 
Terres de l’Ebre i el pagament de vedes
250-00301/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 26096).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els serveis residencials del Baix 
Llobregat
250-00303/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 26097).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de les 
Preses
250-00304/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26098; 26261).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de construcció de la 
variant d’Olot
250-00305/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26099; 26262).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les obres de desdoblament de la 
carretera C-66 entre Banyoles i Besalú
250-00306/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26100; 26263).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la priorització de les obres de 
construcció de l’edifici de l’Institut Escola Salvador Vilarrasa, de 
Besalú, el 2016
250-00307/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26101; 26264).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el trasllat i l’ampliació de l’Escola Can 
Maiol, de Barcelona
250-00308/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26102; 26265).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la paralització dels expedients 
sancionadors per qüestions lingüístiques
250-00309/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26103; 26266).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el condicionament de l’Escola 
Mediterrània, de Barcelona
250-00310/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26104; 26267).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de la línia de P3 a 
l’Escola Ciutat Jardí, de Lleida
250-00311/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26105; 26268).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el respecte a les tres llengües oficials a 
propòsit del manifest del Grup Koiné
250-00312/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 26106).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els clústers industrials
250-00313/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 26107).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els polígons industrials
250-00314/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 26108).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el teletreball
250-00315/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 26109).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el finançament industrial
250-00316/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 26110).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el foment de les empreses emergents
250-00317/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 26111).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el coneixement del Protocol d’Istanbul 
en l’àmbit sanitari
250-00319/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26112; 26269).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Mediterrània, 
de Viladecans, i la seva transformació en institut escola
250-00320/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 26113).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la situació laboral i les condicions de 
treball del personal de centres residencials i de dia de gent gran i de 
persones amb discapacitat
250-00321/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26114; 26270).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la difusió del Protocol d’Istanbul a 
l’Administració de justícia
250-00322/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 26115).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’extensió de les funcions dels intèrprets 
judicials a les declaracions de detinguts
250-00323/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 26116).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la regulació de l’actuació policial amb 
relació als drets dels detinguts a accedir a informacions essencials 
relatives a llur detenció
250-00324/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 26117).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol sobre la 
contenció mecànica
250-00325/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 26118).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la circulació de megacamions
250-00326/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26119; 26271).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el trasllat del laboratori d’anàlisi clínica 
regional de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, al Parc 
Hospitalari Martí i Julià, de Salt
250-00327/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26120; 26272).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’aeròdrom de la Cerdanya
250-00328/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26121; 26273).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la reparació de les carreteres de 
titularitat de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
250-00329/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26122; 26274).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’Hospital de Sabadell
250-00330/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26123; 26275).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències de l’Hospital de 
Sabadell
250-00331/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26124; 26276).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les obres de condicionament de la 
carretera C-73 entre Linyola i Bellcaire d’Urgell
250-00332/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26125; 26277).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’adequació de l’aparcament de 
l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa
250-00333/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26126; 26278).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el control de les actuacions derivades 
del Pla estratègic d’acció exterior
250-00334/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 26127).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre els acords de col·laboració exterior
250-00335/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 26128).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els memoràndums d’acció exterior
250-00336/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 26129).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la supressió de l’ús del formaldehid en 
els centres sanitaris
250-00337/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26130; 26279).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els serveis públics de control de 
mosquits
250-00338/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 26131).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació dels mitjans materials i del 
personal del Jutjat de Família de Badalona
250-00339/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26132; 26280).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre els indicadors socioeconòmics de les 
àrees bàsiques de salut
250-00340/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 26281).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la pobresa energètica i la salut
250-00341/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26133; 26282).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la neutralitat i la 
imparcialitat polítiques en els centres educatius finançats amb fons 
públics
250-00342/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26134; 26283).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola 
El Vinyet, de Solsona
250-00343/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26135; 26284).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment del finançament de les 
beques de menjador atorgades el curs 2015-2016
250-00344/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26136; 26285).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta de P3 a les 
escoles públiques de Vilanova i la Geltrú
250-00345/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26137; 26286).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les larves de mosca negra a les séquies 
d’Aitona
250-00346/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26138; 26287).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el pagament del deute amb l’Ajuntament 
de l’Hospitalet de Llobregat
250-00347/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26139; 26288).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de reactivació 
econòmica de Cervera
250-00348/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26140; 26289).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de protecció i 
desenvolupament del sector de la fusta
250-00349/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26141; 26290).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.



BOPC 131
17 de maig de 2016

3.20. Interpel·lacions 26

Proposta de resolució sobre la construcció del nou Hospital Doctor 
Josep Trueta, de Girona
250-00350/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26142; 26291).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Joan Solà, de 
Torrefarrera, i la retirada dels mòduls prefabricats provisionals
250-00351/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26143; 26292).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 24/2015, de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge 
i la pobresa energètica, i sobre la protecció de les famílies 
vulnerables
250-00353/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26144; 26293).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2016 al 18.05.2016).
Finiment del termini: 19.05.2016; 12:00 h.

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la Llei 10/2015, de 
formació i qualificació professionals
300-00049/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 26765 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.05.2016

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

el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació 
al Govern sobre el desplegament de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i 
qualificació professionals, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir 
lloc els propers dies 18 i 19 de maig de 2016, amb el text següent: 
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– Sobre el desplegament de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i quali-
ficació professionals.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre una república amb corrupció zero
300-00050/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 26895 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.05.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el 
que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenten la Interpel·lació 
al Govern sobre una República amb corrupció 0, per tal que sigui substanciada en 
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 18 i 19 de maig de 2016, amb el text se-
güent: 

– Sobre una República amb corrupció 0.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC 

Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal
300-00051/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 27035 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.05.2016

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

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal del Govern, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 18 i 19 de maig de 
2016, amb el text següent: 

– Sobre la política fiscal del Govern

Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Interpel·lació al Govern sobre les mesures immediates per a fer front 
a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge
300-00052/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 27088 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.05.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Lluís Franco Rabell, president del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 

es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, pre-
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senta la Interpel·lació al Govern sobre les mesures immediates per fer front a l’emer-
gència habitacional, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 18 i 19 de maig de 2016, amb el text següent: 

– Sobre les mesures immediates per fer front a l’emergència habitacional

Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Josep Lluís Franco Rabell, president GP CSP

Interpel·lació al Govern sobre la política sanitària
300-00053/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 27110 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.05.2016

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

amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel-
lació al Govern sobre la política sanitària, per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 18 i 19 de maig de 2016.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Interpel·lació al Govern sobre la política empresarial
300-00054/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 27111 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.05.2016

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

amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel-
lació al Govern sobre la política empresarial, per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 18 i 19 de maig de 2016.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Interpel·lació al Govern sobre la política turística
300-00055/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 27121 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.05.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
Interpel·lació al Govern, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 18 i 19 de maig de 2016, amb el text següent: 
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– Quin és el capteniment del Govern sobre la política turística de Catalunya?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Interpel·lació al Govern sobre les inversions del Govern de l’Estat i la 
puntualitat dels trens
300-00056/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 27122 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.05.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
Interpel·lació al Govern, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 18 i 19 de maig de 2016, amb el text següent: 

– Com valora el Govern la manca d’inversions per part del Govern de l’Estat i la 
puntualitat dels trens de Rodalies i Regionals a Catalunya?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
410-00015/11

ELECCIÓ DEL VICEPRESIDENT

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 11 de 
maig de 2016, d’acord amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, i a 
proposta del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, ha elegit vicepresident 
el diputat Josep Lluís Franco Rabell en substitució de la diputada Jèssica Albiach 
Satorres.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2016
El secretari de la Comissió, David Rodríguez i González; el president de la Co-

missió, Germà Bel Queralt

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre la situació laboral dels treballadors de la 
Clínica del Vallès
354-00066/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jorge Soler González, del GP C’s (reg. 26460).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Salut, 12.05.2016.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre la situació laboral dels treballadors de 
l’Hospital General de Catalunya
354-00067/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jorge Soler González, del GP C’s (reg. 26461).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Salut, 12.05.2016.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de Raji Sourani, director del Centre 
Palestí pels Drets Humans, davant la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi 
sobre la situació i les perspectives dels drets humans a Palestina
356-00085/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exte-
rior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 7, tinguda el 
12.05.2016, DSPC-C 121.

Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Eòlica 
de Catalunya - EolicCat davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
perquè presentin l’Associació i el document «Oportunitats per a 
Catalunya d’un major desenvolupament i òptima implantació de 
l’energia eòlica en l’horitzó 2020»
356-00096/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 7, tinguda el 12.05.2016, DSPC-C 122.

Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació 
Catalana d’Executius, Directius i Empresaris davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement perquè presentin les activitats de l’entitat i 
exposin les inquietuds del col·lectiu de professionals que representen
356-00099/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 7, tinguda el 12.05.2016, DSPC-C 122.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Empresa i Competitivitat 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la 
situació de la indústria del clor i l’afectació del sector químic
356-00101/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 7, tinguda el 12.05.2016, DSPC-C 122.
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Sol·licitud de compareixença de Dídac Ramírez i Sarrió, rector 
de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement perquè expliqui les presumptes despeses irregulars 
d’alguns professors de la Universitat de Barcelona
356-00126/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 7 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el 12.05.2016, 
DSPC-C 122.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació pel 
Dret a Morir Dignament davant la Comissió de Salut perquè exposi 
les demandes relatives a la despenalització de l’eutanàsia i del 
suïcidi assistit
356-00150/11

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Candini i Puig, del GP JS, Jorge Soler González, del GP 
C’s, Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC, Albano Dante Fachin Pozzi, del GP CSP, 
Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC, Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-CC (reg. 
25250).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 12.05.2016.

Sol·licitud de compareixença de representants del Consorci Sanitari 
de Terrassa davant la Comissió de Salut perquè informin sobre la 
situació laboral del Consorci i les polítiques laborals
356-00156/11

SOL·LICITUD

Presentació: Jorge Soler González, del GP C’s (reg. 26006).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 12.05.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació 
Salut Mental Catalunya davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre les actuacions en defensa de les persones amb 
problemàtiques de salut mental i llurs familiars
356-00158/11

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Candini i Puig, del GP JS, Jorge Soler González, del GP 
C’s, Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC, Albano Dante Fachin Pozzi, del GP CSP, 
Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC, Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-CC (reg. 
26150).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 12.05.2016.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de d’AMMFEINA 
Salut Mental Catalunya davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre les actuacions en defensa de les persones amb 
problemàtiques de salut mental i llurs familiars
356-00159/11

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Candini i Puig, del GP JS, Jorge Soler González, del GP 
C’s, Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC, Albano Dante Fachin Pozzi, del GP CSP, 
Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC, Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-CC (reg. 
26150).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 12.05.2016.

Sol·licitud de compareixença de representants dels treballadors de la 
Clínica del Vallès davant la Comissió de Salut perquè informin sobre 
llur situació laboral
356-00168/11

SOL·LICITUD

Presentació: Jorge Soler González, del GP C’s (reg. 26462).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 12.05.2016.

Sol·licitud de compareixença de representants dels treballadors de 
l’Hospital General de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè 
informin sobre llur situació laboral
356-00169/11

SOL·LICITUD

Presentació: Jorge Soler González, del GP C’s (reg. 26463).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 12.05.2016.

Sol·licitud de compareixença d’Uriel Benguigui i Azulay, president 
de la Comunitat Israelita de Barcelona i vicepresident primer 
de la Federació de Comunitats Jueves d’Espanya, davant la 
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència perquè informi sobre la situació política i social de 
l’Estat d’Israel
356-00170/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exte-
rior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 7, tinguda el 
12.05.2016, DSPC-C 121.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació 
Edad&Vida davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
vacunació de la gent gran
356-00176/11

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Candini i Puig, del GP JS, Jorge Soler González, del GP 
C’s, Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC, Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC, 
Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-CC (reg. 26897).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 12.05.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
per a la Defensa de l’Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya 
davant la Comissió de Salut perquè exposi els resultats d’un 
document elaborat per la Plataforma sobre la situació actual en 
l’àmbit de la salut mental
356-00177/11

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Candini i Puig, del GP JS, Jorge Soler González, del GP 
C’s, Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC, Albano Dante Fachin Pozzi, del GP CSP, 
Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC, Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-CC (reg. 
26898).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 12.05.2016.

Proposta de compareixença d’un responsable d’Aigües Ter Llobregat 
davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb relació al 
procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2015, sobre Aigües 
Ter Llobregat, corresponent al 2010 i al 2011
362-00001/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 3, tinguda el 
12.05.2016, DSPC-C 119.

Proposta de compareixença d’un responsable del Consorci del 
Palau de la Música Catalana davant la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes amb relació al procediment relatiu a l’Informe de 
fiscalització 16/2015, sobre el Consorci del Palau de la Música 
Catalana, corresponent al període 2010-2013
362-00002/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes, en la sessió 3, tinguda el 12.05.2016, DSPC-C 119.
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Proposta de compareixença d’un responsable de l’Institut Català 
de les Empreses Culturals davant la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes amb relació al procediment relatiu a l’Informe de 
fiscalització 21/2015, sobre l’Institut Català de les Empreses 
Culturals, aportacions reintegrables i subvencions, corresponent al 
2012 i al 2013
362-00003/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes, en la sessió 3, tinguda el 12.05.2016, DSPC-C 119.

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

Compareixença de José Aznar Cortijo, advocat de dret sanitari 
i portaveu del grup «Que no passi+», davant la Comissió de 
Salut per a informar sobre les negligències mèdiques existents 
i el desemparament en què es troben els afectats per aquestes 
negligències
357-00052/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de Salut, tinguda el 12.05.2016, 
DSPC-C 120.

Compareixença de representants de l’Associació Eòlica de Catalunya- 
EolicCat davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a 
presentar l’Associació i el document «Oportunitats per a Catalunya 
d’un major desenvolupament i òptima implantació de l’energia eòlica 
en l’horitzó 2020»
357-00093/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 7, tinguda el 
12.05.2016, DSPC-C 122.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda 
el 12.05.2016, DSPC-C 122.
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Compareixença d’Uriel Benguigui i Azulay, president de la Comunitat 
Israelita de Barcelona i vicepresident primer de la Federació de 
Comunitats Jueves d’Espanya, davant la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a informar 
sobre la situació política i social de l’Estat d’Israel
357-00094/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència en la sessió 7, tinguda el 12.05.2016, DSPC-C 121.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Re-
lacions Institucionals i Transparència, tinguda el 12.05.2016, DSPC-C 121.

Compareixença de Raji Sourani, director del Centre Palestí pels Drets 
Humans, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència per a informar sobre la situació i les 
perspectives dels drets humans a Palestina
357-00095/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència en la sessió 7, tinguda el 12.05.2016, DSPC-C 121.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Re-
lacions Institucionals i Transparència, tinguda el 12.05.2016, DSPC-C 121.

Compareixença de representants de l’Associació Catalana 
d’Executius, Directius i Empresaris davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement per a presentar les activitats de l’entitat i exposar les 
inquietuds del col·lectiu de professionals que representen
357-00096/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 7, tinguda el 
12.05.2016, DSPC-C 122.
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Compareixença del secretari d’Empresa i Competitivitat davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la situació 
de la indústria del clor i l’afectació del sector químic
357-00097/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 7, tinguda el 
12.05.2016, DSPC-C 122.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 16

CONVOCADA PER AL 18 DE MAIG DE 2016

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

Ple del Parlament, el 18 de maig de 2016, a les 10.00 h al Saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 18 de maig, a les 10.00 h).
2. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (article  

49.2 del Reglament)
3. Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2016. Tram. 230-

00001/11. Mesa ampliada. Debat i votació.
4. Projectes de pressupostos del Consell de Garanties Estatutàries, del Síndic 

de Greuges i de la Sindicatura de Comptes per al 2016. Tram. 230-00002/11. Mesa 
ampliada. Debat i votació.

5. Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educa-
ció, pel que fa als criteris de tancament de centres. Tram. 202-00004/11. Grup Par-
lamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la 
totalitat (text presentat: BOPC 19, 4)

6. Proposició de llei del sistema educatiu de Catalunya. Tram. 202-00063/10. 
Comissió Promotora. Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat (text 
presentat: BOPC 375/X, 159). (Aquest punt es debatrà el 18 de maig, a les 15.30 h).

7. Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació 
de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya. Tram. 200-
00005/11. Govern de la Generalitat. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 104, 
26). (Aquest punt es debatrà el 19 de maig, a partir de les 11.00 h).

8. Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la Llei 10/2015, de forma-
ció i qualificació professionals. Tram. 300-00049/11. Grup Parlamentari Socialista. 
Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre una república amb corrupció zero. Tram. 300-
00050/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constitu-
ent. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal. Tram. 300-00051/11. Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre les mesures immediates per a fer front a l’emer-
gència en l’àmbit de l’habitatge. Tram. 300-00052/11. Grup Parlamentari de Catalu-
nya Sí que es Pot. Substanciació.
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12. Interpel·lació al Govern sobre la política sanitària. Tram. 300-00053/11. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre la política empresarial. Tram. 300-00054/11. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la política turística. Tram. 300-00055/11. Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre les inversions del Govern de l’Estat i la puntu-
alitat dels trens. Tram. 300-00056/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substan-
ciació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut 
laboral. Tram. 302-00038/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat 
i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’atenció a 
la infància i l’adolescència. Tram. 302-00041/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’aire. 
Tram. 302-00039/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat ambiental. 
Tram. 302-00040/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’agricul-
tura, ramaderia i pesca. Tram. 302-00042/11. Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la judicialització de la 
política. Tram. 302-00043/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el deute de la Genera-
litat. Tram. 302-00044/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent. Debat i votació.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

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

Encàrrec del despatx del conseller d’Afers i Relacions Institucionals 
i Exteriors i Transparència al vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda
330-00018/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg.  26813 / Coneixement: 12.05.2016

A la presidenta del Parlament
Benvolguda Presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 

de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos 
compte que durant l’absència del conseller del Departament d’Afers i Relacions 
Institucionals i Transparència, del 10 al 17 de maig de 2016, s’encarregarà del des-
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patx del seu Departament el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i 
Hisenda.

Cordialment,

Barcelona, 9 de maig de 2016
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 248/2016, de 9 de maig, d’encàrrec del despatx del conse-
ller del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparèn-
cia al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda des del dia 10 
al 17 de maig de 2016, és publicat al DOGC 7118, del 11 de maig de 2016.

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat 
pel vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00019/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 27009 / Coneixement: 13.05.2016

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
Em plau donar-vos compte que durant la meva absència des del dia 11 fins al 

dia 13 de maig de 2016, i de conformitat amb el que disposa l’article 6 de la Llei 
13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, exercirà 
la suplència en l’exercici de les funcions de la presidència de la Generalitat el vice-
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda.

Cordialment,

Barcelona, 10 de maig de 2016
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 250/2016, de 10 de maig, pel qual es determina la perso-
na que exercirà la suplència en l’exercici de les funcions de la Presidència de la 
Generalitat des del dia 11 fins al dia 13 de maig de 2016, és publicat al DOGC 
7119, del 12 de maig de 2016.
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