
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 139/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
23/2015, sobre la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya corres-
ponent al 2013
256-00002/11
Adopció 5

Resolució 140/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
29/2015, sobre les eleccions al Consell General d’Aran del 2015
256-00003/11
Adopció 5

Resolució 141/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
26/2015, sobre Intracatalònia, SA, corresponent al 2013
256-00004/11
Adopció 6

Resolució 142/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
28/2015, sobre l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat
256-00005/11
Adopció 6

Resolució 143/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
30/2015, sobre Gestió d’Infraestructures, SAU, corresponent al 2010
256-00006/11
Adopció 7

Resolució 144/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
31/2015, sobre Gestió d’Infraestructures, SAU, corresponent al 2011
256-00007/11
Adopció 7

Resolució 145/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
6/2015, sobre l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, corresponent al 2013
256-00053/10
Adopció 8

Resolució 146/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
12/2015, sobre la contractació administrativa del Departament d’Interior, correspo-
nent al 2013
256-00057/10
Adopció 8

Resolució 147/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
15/2015, sobre l’Institut Català de les Dones, corresponent al 2012
256-00059/10
Adopció 9

Resolució 148/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
19/2015, sobre les despeses de personal dels partits polítics amb representació 
parlamentària, corresponent al 2012
256-00061/10
Adopció 9
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Resolució 149/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
20/2015, sobre el Programa 661, relatiu a l’emprenedoria i el foment empresarial, 
corresponent al 2012
256-00062/10
Adopció 10

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la legislació de Catalunya en matèria audiovisual
202-00026/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 11

Proposició de llei de mesures urgents de protecció dels més desafavorits amb re-
lació a l’accés als subministraments bàsics
202-00027/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 11

Proposició de llei de reducció de l’impost sobre la renda de les persones físiques 
a Catalunya
202-00028/11
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 l’estudi de l’evolució de les desigualtats a Catalunya
250-00358/11
Esmenes presentades 12

Proposta de resolució sobre els càrrecs electes perseguits per haver donat suport 
a la Resolució 1/XI
250-00364/11
Esmenes presentades 12

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
270-00003/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 13

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’Ensenyament amb la consellera 
d’Ensenyament sobre el mapa escolar i, específicament, sobre les línies i els grups 
de P3
354-00053/11
Acord sobre la sol·licitud 14

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’Eduard Vallory, president del Centre UNESCO de 
Catalunya, davant la Comissió d’Ensenyament perquè presenti el programa «Esco-
la nova del segle xxi»
356-00119/11
Acord sobre la sol·licitud 14

Sol·licitud de compareixença d’Ismael Palacín, director de la Fundació Bofill, davant 
la Comissió d’Ensenyament perquè presenti el programa «Escola nova del segle xxi»
356-00120/11
Acord sobre la sol·licitud 14

Sol·licitud de compareixença de Marta Aymerich, vicerectora de recerca de la Uni-
versitat Oberta de Catalunya, davant la Comissió d’Ensenyament perquè presenti el 
programa «Escola nova del segle xxi»
356-00121/11
Acord sobre la sol·licitud 14
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Creu Roja a Catalunya da-
vant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè presenti l’informe «Les persones 
immigrades en situació vulnerable»
356-00187/11
Acord sobre la sol·licitud 15

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera d’Ensenyament 
sobre el mapa escolar i, específicament, sobre les línies i els grups de P3
355-00035/11
Acord de tenir la sessió informativa 15

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

Compareixença d’una representació del Sindicat de Treballadores de la Llar (Sindi-
llar) davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre les consi-
deracions polítiques i socials relatives a les migracions i el gènere
357-00071/11
Substanciació 15

Compareixença d’una representació de l’associació Les Kellys davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a informar sobre les consideracions polítiques i so-
cials relatives a les migracions i el gènere
357-00072/11
Substanciació 15

Compareixença d’una representació de l’associació Mujeres Pa’lante davant la Co-
missió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre les consideracions polítiques 
i socials relatives a les migracions i el gènere
357-00073/11
Substanciació 16

Compareixença de Carme Coll, experta del Servei Executiu de la Comissió de Pre-
venció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC), davant la Co-
missió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració 
Democràtica
357-00098/11
Substanciació 16

Compareixença de Teresa Ribas i Algueró, directora de l’Agència Tributària de Ca-
talunya, davant la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció 
per a la Regeneració Democràtica
357-00099/11
Substanciació 16

Compareixença d’Eduard Vallory, president del Centre UNESCO de Catalunya, davant 
la Comissió d’Ensenyament per a presentar el programa «Escola nova del segle xxi»
357-00126/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 16

Compareixença d’Ismael Palacín, director de la Fundació Bofill, davant la Comissió 
d’Ensenyament perquè presenti el programa «Escola nova del segle xxi»
357-00127/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 17

Compareixença de Marta Aymerich, vicerectora de recerca de la Universitat Ober-
ta de Catalunya, davant la Comissió d’Ensenyament perquè presenti el programa 
«Escola nova del segle xxi»
357-00128/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 17

Compareixença d’una representació de la Creu Roja a Catalunya davant la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones per a presentar l’informe «Les persones immigrades 
en situació vulnerable»
357-00129/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 17
Substanciació 17
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4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)

Línia de treball del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAP-
CIT) sobre el Projecte de llei del canvi climàtic
394-00004/11
Obertura de la línia de treball 17

Línia de treball del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAP-
CIT) sobre el mecenatge científic
394-00005/11
Obertura de la línia de treball 18

Línia de treball del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAP-
CIT) sobre els recursos energètics sostenibles al segle xxi
394-00006/11
Obertura de la línia de treball 18

Línia de treball del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAP-
CIT) sobre territori, rius i purins
394-00007/11
Obertura de la línia de treball 18

Línia de treball del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAP-
CIT) sobre joventut i ciència
394-00008/11
Obertura de la línia de treball 18

Línia de treball del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAP-
CIT) sobre informació saludable i segura sobre salut
394-00009/11
Obertura de la línia de treball 19

Línia de treball del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAP-
CIT) sobre els problemes de l’ètica en ciències i tecnologia
394-00010/11
Obertura de la línia de treball 19
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 139/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de 
fiscalització 23/2015, sobre la Fundació per a l’Escola Superior de 
Música de Catalunya corresponent al 2013
256-00002/11

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 3, 19.05.2016, DSPC-C 127

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda els dies 12 i 19 
de maig, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamenta-
ris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 23/2015, sobre la Fun-
dació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya corresponent al 2013 (tram. 
256-00002/11).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 23/2015, sobre 

la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya corresponent al 2013.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 

Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 23/2015, sobre la Fun-
dació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya corresponent al 2013.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2016
La secretària de la Comissió, Adriana Delgado i Herreros; el president de la Co-

missió, Oriol Amat i Salas

Resolució 140/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de 
fiscalització 29/2015, sobre les eleccions al Consell General d’Aran 
del 2015
256-00003/11

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 3, 19.05.2016, DSPC-C 127

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda els dies 12 i 19 
de maig, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 29/2015, sobre les elec-
cions al Consell General d’Aran del 2015 (tram. 256-00003/11).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 29/2015, sobre les 

eleccions al Consell General d’Aran del 2015.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 

Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 29/2015, sobre les elec-
cions al Consell General d’Aran del 2015.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2016
La secretària de la Comissió, Adriana Delgado i Herreros; el president de la Co-

missió, Oriol Amat i Salas
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Resolució 141/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de 
fiscalització 26/2015, sobre Intracatalònia, SA, corresponent al 2013
256-00004/11

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 3, 19.05.2016, DSPC-C 127

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda els dies 12 i 19 
de maig, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 26/2015, sobre Intracata-
lònia, SA, corresponent al 2013 (tram. 256-00004/11).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 26/2015, sobre 

Intracatalònia, SA, corresponent al 2013.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 

Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 26/2015, sobre Intraca-
talònia, SA, corresponent al 2013.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2016
La secretària de la Comissió, Adriana Delgado i Herreros; el president de la Co-

missió, Oriol Amat i Salas

Resolució 142/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de 
fiscalització 28/2015, sobre l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat
256-00005/11

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 3, 19.05.2016, DSPC-C 127

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda els dies 12 i 19 
de maig, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 28/2015, sobre l’Hospital 
Comarcal del Baix Llobregat (tram. 256-00005/11).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 28/2015, sobre 

l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 

Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 28/2015, sobre l’Hos-
pital Comarcal del Baix Llobregat.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2016
La secretària de la Comissió, Adriana Delgado i Herreros; el president de la Co-

missió, Oriol Amat i Salas
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Resolució 143/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe 
de fiscalització 30/2015, sobre Gestió d’Infraestructures, SAU, 
corresponent al 2010
256-00006/11

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 3, 19.05.2016, DSPC-C 127

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda els dies 12 i 19 
de maig, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamenta-
ris subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 30/2015, sobre Gestió 
d’Infraestructures, SAU, corresponent al 2010 (tram. 256-00006/11).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 30/2015, sobre 

Gestió d’Infraestructures, SAU, corresponent al 2010.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 

Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 30/2015, sobre Gestió 
d’Infraestructures, SAU, corresponent al 2010.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2016
La secretària de la Comissió, Adriana Delgado i Herreros; el president de la Co-

missió, Oriol Amat i Salas

Resolució 144/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe 
de fiscalització 31/2015, sobre Gestió d’Infraestructures, SAU, 
corresponent al 2011
256-00007/11

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 3, 19.05.2016, DSPC-C 127

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda els dies 12 i 19 
de maig, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 31/2015, sobre Gestió d’In-
fraestructures, SAU, corresponent al 2011 (tram. 256-00007/11).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 31/2015, sobre 

Gestió d’Infraestructures, SAU, corresponent al 2011.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 

Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 31/2015, sobre Gestió 
d’Infraestructures, SAU, corresponent al 2011.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2016
La secretària de la Comissió, Adriana Delgado i Herreros; el president de la Co-

missió, Oriol Amat i Salas
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Resolució 145/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de 
fiscalització 6/2015, sobre l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, 
corresponent al 2013
256-00053/10

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 3, 19.05.2016, DSPC-C 127

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda els dies 12 i 19 
de maig, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 6/2015, sobre l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades, corresponent al 2013 (tram. 256-00053/10).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 6/2015, sobre 

l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, corresponent al 2013.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 

Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 6/2015, sobre l’Autori-
tat Catalana de Protecció de Dades, corresponent al 2013.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2016
La secretària de la Comissió, Adriana Delgado i Herreros; el president de la Co-

missió, Oriol Amat i Salas

Resolució 146/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe 
de fiscalització 12/2015, sobre la contractació administrativa del 
Departament d’Interior, corresponent al 2013
256-00057/10

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 3, 19.05.2016, DSPC-C 127

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda els dies 12 i 19 
de maig, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 12/2015, sobre la contrac-
tació administrativa del Departament d’Interior, corresponent al 2013 (tram. 256-
00057/10).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 12/2015, sobre la 

contractació administrativa del Departament d’Interior, corresponent al 2013.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 

Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 12/2015, sobre la con-
tractació administrativa del Departament d’Interior, corresponent al 2013.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2016
La secretària de la Comissió, Adriana Delgado i Herreros; el president de la Co-

missió, Oriol Amat i Salas
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Resolució 147/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe 
de fiscalització 15/2015, sobre l’Institut Català de les Dones, 
corresponent al 2012
256-00059/10

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 3, 19.05.2016, DSPC-C 127

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda els dies 12 i 19 
de maig, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 15/2015, sobre l’Institut 
Català de les Dones, corresponent al 2012 (tram. 256-00059/10).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 15/2015, sobre 

l’Institut Català de les Dones, corresponent al 2012.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 

Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 15/2015, sobre l’Institut 
Català de les Dones, corresponent al 2012.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2016
La secretària de la Comissió, Adriana Delgado i Herreros; el president de la Co-

missió, Oriol Amat i Salas

Resolució 148/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de 
fiscalització 19/2015, sobre les despeses de personal dels partits 
polítics amb representació parlamentària, corresponent al 2012
256-00061/10

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 3, 19.05.2016, DSPC-C 127

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda els dies 12 i 19 
de maig, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 19/2015, sobre les despe-
ses de personal dels partits polítics amb representació parlamentària, corresponent 
al 2012 (tram. 256-00061/10).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 19/2015, sobre les 

despeses de personal dels partits polítics amb representació parlamentària, corres-
ponent al 2012.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 19/2015, sobre les des-
peses de personal dels partits polítics amb representació parlamentària, correspo-
nent al 2012.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2016
La secretària de la Comissió, Adriana Delgado i Herreros; el president de la Co-

missió, Oriol Amat i Salas
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Resolució 149/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de 
fiscalització 20/2015, sobre el Programa 661, relatiu a l’emprenedoria 
i el foment empresarial, corresponent al 2012
256-00062/10

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 3, 19.05.2016, DSPC-C 127

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda els dies 12 i 19 
de maig, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 20/2015, sobre el Progra-
ma 661, relatiu a l’emprenedoria i el foment empresarial, corresponent al 2012 (tram. 
256-00062/10).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 20/2015, sobre 

el Programa 661, relatiu a l’emprenedoria i el foment empresarial, corresponent al 
2012.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 20/2015, sobre el Pro-
grama 661, relatiu a l’emprenedoria i el foment empresarial, corresponent al 2012.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2016
La secretària de la Comissió, Adriana Delgado i Herreros; el president de la Co-

missió, Oriol Amat i Salas
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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 de la legislació de Catalunya en 
matèria audiovisual
202-00026/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP PPC (reg. 28284; 28397; 28684).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 10.06.2016 al 16.06.2016).
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de mesures urgents de protecció dels més 
desafavorits amb relació a l’accés als subministraments bàsics
202-00027/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC (reg. 28398; 28685).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 10.06.2016 al 16.06.2016).
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de reducció de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques a Catalunya
202-00028/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 28285; 28399).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 10.06.2016 al 16.06.2016).
Finiment del termini: 17.06.2016; 12:00 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’estudi de l’evolució de les desigualtats 
a Catalunya
250-00358/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 29489 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 08.06.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 29489)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 1
«1. Impulsar la realització d’un estudi sobre la pobresa i les desigualtats, i conti-

nuar treballant en els indicadors que han de permetre elaborar l’informe de progrés 
social.»

Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 2
«2. Publicar anualment l’informe de progrés social, d’acord amb la Resolució 17/XI, 

així com publicar els estudis que es vagin realitzant sobre pobresa i desigualtats.»

Esmena 3, GP JS (3)
De modificació i addició del punt 3
«3. Identificar en l’informe de progrés social i en les seves actualitzacions anuals 

i, si escau, en els estudis que es realitzin sobre pobresa i desigualtats, quines podrien ser 
les polítiques públiques que poden reduir el creixement de les desigualtats i el seu 
impacte social.»

Proposta de resolució sobre els càrrecs electes perseguits per haver 
donat suport a la Resolució 1/XI
250-00364/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 29111; 29482 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 07.06.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 29111)

Esmena 1, GP SOC (1)
De modificació del punt primer
1. El Parlament de Catalunya constata la crisi territorial i el problema d’encaix 

entre Catalunya i Espanya.

Esmena 2, GP SOC (2)
De modificació del punt segon
2. El Parlament de Catalunya constata l’error que va suposar l’aprovació de la 

resolució I/XI de 9 de novembre de 2015, que dificulta l’establiment d’un marc de 
referències comunes des del qual abordar solucions a la situació política actual.
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Esmena 3, GP SOC (3)
D’addició d’un nou punt quart
4. El Parlament de Catalunya rebutja la judicialització de la política, constatant 

que la solució a la crisi territorial i d’encaix entre Catalunya i Espanya, no passa 
pels tribunals, sinó per propostes i solucions polítiques. Només es podrà resoldre 
aquest problema, a través del diàleg i del respecte a la legalitat.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 29482)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 3
3. Constatar la voluntat d’instrumentalització política dels òrgans jurisdiccionals 

per part del govern de l’estat espanyol, amb l’intenció de vulnerar els drets fonamen-
tals i polítics dels càrrecs electes catalans i catalanes, impedint que compleixin el 
mandat rebut de la ciutadania.

Esmena 2, GP JS (2)
D’addició d’un punt 4
4. Instar al Govern a elevar aquesta qüestió als organismes internacionals cor-

responents en matèria de drets humans.

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de 
juny, del règim electoral general
270-00003/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS (reg. 29631).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.06.2016 al 10.06.2016).
Finiment del termini: 13.06.2016; 12:00 h.
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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’Ensenyament amb 
la consellera d’Ensenyament sobre el mapa escolar i, específicament, 
sobre les línies i els grups de P3
354-00053/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Ensenyament, en la 
sessió 9, tinguda el 07.06.2016, DSPC-C 148.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’Eduard Vallory, president del Centre 
UNESCO de Catalunya, davant la Comissió d’Ensenyament perquè 
presenti el programa «Escola nova del segle xxi»
356-00119/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Ensenyament, 
en la sessió 9, tinguda el 07.06.2016, DSPC-C 148.

Sol·licitud de compareixença d’Ismael Palacín, director de la 
Fundació Bofill, davant la Comissió d’Ensenyament perquè presenti el 
programa «Escola nova del segle xxi»
356-00120/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Ensenyament, 
en la sessió 9, tinguda el 07.06.2016, DSPC-C 148.

Sol·licitud de compareixença de Marta Aymerich, vicerectora de 
recerca de la Universitat Oberta de Catalunya, davant la Comissió 
d’Ensenyament perquè presenti el programa «Escola nova del segle xxi»
356-00121/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Ensenyament, 
en la sessió 9, tinguda el 07.06.2016, DSPC-C 148.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Creu Roja 
a Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
presenti l’informe «Les persones immigrades en situació vulnerable»
356-00187/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, en la sessió 4, tinguda el 07.06.2016, DSPC-C 150.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera 
d’Ensenyament sobre el mapa escolar i, específicament, sobre les 
línies i els grups de P3
355-00035/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament, en la sessió 9, tinguda el 07.06.2016, 
DSPC-C 148.

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

Compareixença d’una representació del Sindicat de Treballadores de 
la Llar (Sindillar) davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a 
informar sobre les consideracions polítiques i socials relatives a les 
migracions i el gènere
357-00071/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Igualtat de les Persones, tinguda 
el 07.06.2016, DSPC-C 150.

Compareixença d’una representació de l’associació Les Kellys 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre 
les consideracions polítiques i socials relatives a les migracions i el 
gènere
357-00072/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Igualtat de les Persones, tinguda 
el 07.06.2016, DSPC-C 150.
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Compareixença d’una representació de l’associació Mujeres Pa’lante 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre 
les consideracions polítiques i socials relatives a les migracions i el 
gènere
357-00073/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Igualtat de les Persones, tinguda 
el 07.06.2016, DSPC-C 150.

Compareixença de Carme Coll, experta del Servei Executiu de 
la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions 
Monetàries (SEPBLAC), davant la Comissió d’Estudi de les Mesures 
de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica
357-00098/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Llui-
ta contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica, tinguda el 07.06.2016, 
DSPC-C 149.

Compareixença de Teresa Ribas i Algueró, directora de l’Agència 
Tributària de Catalunya, davant la Comissió d’Estudi de les Mesures 
de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica
357-00099/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Llui-
ta contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica, tinguda el 07.06.2016, 
DSPC-C 149.

Compareixença d’Eduard Vallory, president del Centre UNESCO de 
Catalunya, davant la Comissió d’Ensenyament per a presentar el 
programa «Escola nova del segle XXI»
357-00126/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 9, tinguda el 07.06.2016, 
DSPC-C 148.
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Compareixença d’Ismael Palacín, director de la Fundació Bofill, 
davant la Comissió d’Ensenyament perquè presenti el programa 
«Escola nova del segle XXI»
357-00127/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 9, tinguda el 07.06.2016, 
DSPC-C 148.

Compareixença de Marta Aymerich, vicerectora de recerca de la 
Universitat Oberta de Catalunya, davant la Comissió d’Ensenyament 
perquè presenti el programa «Escola nova del segle xxi»
357-00128/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 9, tinguda el 07.06.2016, 
DSPC-C 148.

Compareixença d’una representació de la Creu Roja a Catalunya 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a presentar 
l’informe «Les persones immigrades en situació vulnerable»
357-00129/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 4, tinguda el 
07.06.2016, DSPC-C 150.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Igualtat de les Persones, tinguda 
el 07.06.2016, DSPC-C 150.

4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia 
(CAPCIT)

Línia de treball del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i 
Tecnologia (CAPCIT) sobre el Projecte de llei del canvi climàtic
394-00004/11

OBERTURA DE LA LÍNIA DE TREBALL

El Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT), en ses-
sió tinguda el dia 11 d’abril de 2016, ha acordat d’iniciar una línia de treball sobre el 
Projecte de llei del canvi climàtic.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016
El secretari, Ferran Domínguez Garcia; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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Línia de treball del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i 
Tecnologia (CAPCIT) sobre el mecenatge científic
394-00005/11

OBERTURA DE LA LÍNIA DE TREBALL

El Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT), en ses-
sió tinguda el dia 11 d’abril de 2016, ha acordat d’iniciar una línia de treball sobre 
mecenatge científic.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016
El secretari, Ferran Domínguez Garcia; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Línia de treball del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència 
i Tecnologia (CAPCIT) sobre els recursos energètics sostenibles al 
segle xxi
394-00006/11

OBERTURA DE LA LÍNIA DE TREBALL

El Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT), en ses-
sió tinguda el dia 11 d’abril de 2016, ha acordat d’iniciar una línia de treball sobre 
recursos energètics sostenibles en el segle xxi.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016
El secretari, Ferran Domínguez Garcia; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Línia de treball del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i 
Tecnologia (CAPCIT) sobre territori, rius i purins
394-00007/11

OBERTURA DE LA LÍNIA DE TREBALL

El Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT), en ses-
sió tinguda el dia 11 d’abril de 2016, ha acordat d’iniciar una línia de treball sobre 
territori, rius i purins.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016
El secretari, Ferran Domínguez Garcia; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Línia de treball del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i 
Tecnologia (CAPCIT) sobre joventut i ciència
394-00008/11

OBERTURA DE LA LÍNIA DE TREBALL

El Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT), en ses-
sió tinguda el dia 11 d’abril de 2016, ha acordat d’iniciar una línia de treball sobre 
joventut i ciència.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016
El secretari, Ferran Domínguez Garcia; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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Línia de treball del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i 
Tecnologia (CAPCIT) sobre informació saludable i segura sobre salut
394-00009/11

OBERTURA DE LA LÍNIA DE TREBALL

El Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT), en ses-
sió tinguda el dia 11 d’abril de 2016, ha acordat d’iniciar una línia de treball sobre 
informació saludable i segura sobre salut.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016
El secretari, Ferran Domínguez Garcia; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Línia de treball del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència 
i Tecnologia (CAPCIT) sobre els problemes de l’ètica en ciències i 
tecnologia
394-00010/11

OBERTURA DE LA LÍNIA DE TREBALL

El Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT), en ses-
sió tinguda el dia 11 d’abril de 2016, ha acordat d’iniciar una línia de treball sobre 
els problemes de l’ètica en ciències i tecnologia.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016
El secretari, Ferran Domínguez Garcia; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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