
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual es defineixen les característiques de les 
embarcacions de pesca
295-00047/11
Coneixement de la proposta 3

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 de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del 
funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives
200-00008/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 4

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 4

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 4

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 4

Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
202-00029/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 5

Proposició de llei de mesures urgents per a la prevenció i tractament de les situa-
cions de maltractament de menors en l’àmbit educatiu
202-00030/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 5

Proposició de llei de mesures urgents per a incentivar el lloguer d’habitatges so-
cials i assequibles
202-00031/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 5

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

3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern

Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del 
Dret d’Accés a la Informació Pública
259-00001/11
Correcció d’errades de publicació (BOPC 165) 5

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XI legislatura · segon període · número 167 · dilluns 27 de juny de 2016



BOPC 167
27 de juny de 2016

Taula de contingut 2

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

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

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

Imprès al Parlament

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

www.parlament.cat

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 de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es re-
coneixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir perse-
cució o violència durant la guerra civil i la dictadura
270-00002/11
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 6

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les iniciatives previstes davant la retirada del Projecte 
de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2016 i del Projecte de 
llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic
300-00066/11
Presentació: GP CSP 6

Interpel·lació al Govern sobre l’Agència Tributària de Catalunya
300-00067/11
Presentació: GP SOC 6

Interpel·lació al Govern sobre una Catalunya desmilitaritzada
300-00068/11
Presentació: GP CUP-CC 7

Interpel·lació al Govern sobre el règim disciplinari dels Mossos d’Esquadra
300-00069/11
Presentació: Inés Arrimadas García, del GP C’s 7

Interpel·lació al Govern sobre les addiccions socials
300-00070/11
Presentació: Inés Arrimadas García, del GP C’s 8

Interpel·lació al Govern sobre el model sanitari
300-00071/11
Presentació: GP JS 8

Interpel·lació al Govern sobre el projecte recreatiu i turístic de BCN World
300-00072/11
Presentació: GP PPC 8

4. Informació

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 19
Convocada per al 29 de juny de 2016 9

www.parlament.cat


BOPC 167
27 de juny de 2016

1.40.03. Coneixements de les propostes 3 

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

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es defineixen 
les característiques de les embarcacions de pesca
295-00047/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, d’acord amb l’article 200 del Reglament, ha conegut la proposta.
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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 de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, 
de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les 
cooperatives
200-00008/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC (reg. 30491; 30741).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 27.06.2016 al 
28.06.2016).
Finiment del termini: 29.06.2016; 12:00 h.

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 JS; GP C’s; GP PPC (reg. 30757; 30781; 31038).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.06.2016; 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. 30758; 31039).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.06.2016; 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 JS; GP C’s (reg. 30759; 30782).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.06.2016; 12:00 h.



BOPC 167
27 de juny de 2016

3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern 5 

Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
202-00029/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP C’s (reg. 30349; 30489).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 27.06.2016 al 29.06.2016).
Finiment del termini: 30.06.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de mesures urgents per a la prevenció i tractament 
de les situacions de maltractament de menors en l’àmbit educatiu
202-00030/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP JS (reg. 30350; 30358).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 27.06.2016 al 29.06.2016).
Finiment del termini: 30.06.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de mesures urgents per a incentivar el lloguer 
d’habitatges socials i assequibles
202-00031/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP JS (reg. 30351; 30359).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 27.06.2016 al 29.06.2016).
Finiment del termini: 30.06.2016; 12:00 h.

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

3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern

Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de 
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública
259-00001/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 165)

Al BOPC 165, pàgina 45.

On hi diu:
«Termini: 7 dies hàbils (del 27.06.2016 al 05.07.2016).
Finiment del termini: 06.07.2016; 12:00 h.»

Hi ha de dir:
«Termini: 15 dies hàbils (del 27.06.2016 al 15.07.2016).
Finiment del termini: 18.07.2016; 12:00 h.»
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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 de l’Estat 52/2007, 
del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets 
i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o 
violència durant la guerra civil i la dictadura
270-00002/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP PPC (reg. 31040).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 23.06.2016; 12:00 h.

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les iniciatives previstes davant la 
retirada del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2016 i del Projecte de llei de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic
300-00066/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 30785 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.06.2016

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

Pot, d’acord amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presen-
ta la Interpel·lació al Govern sobre iniciatives que pensa adoptar el Govern davant 
de la retirada del projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2016 i el projecte llei de mesures Fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
29 i 30 de juny de 2016, amb el text següent: 

– Sobre les iniciatives que pensa adoptar el Govern davant de la retirada del pro-
jecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2016 i el projecte 
de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Interpel·lació al Govern sobre l’Agència Tributària de Catalunya
300-00067/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 31042 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.06.2016

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 
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al Govern sobre l’Agència Tributària de Catalunya, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 29 i 30 de juny de 2016, amb el text 
següent: 

– Sobre l’Agència Tributària de Catalunya.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre una Catalunya desmilitaritzada
300-00068/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 31165 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.06.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Gabriela Serra Frediani, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenten la Interpel·lació 
al Govern sobre una Catalunya desmilitaritzada, per tal que sigui substanciada en el 
Ple que ha de tenir lloc els propers dies 29 i 30 de juny de 2016, amb el text següent: 

– En el procés de la construcció d’una República Catalana cal redefinir el model 
de seguretat potenciant la cultura de la pau i un model de defensa que opti per no 
tenir exèrcit propi. Per tant, avui cal prendre mesures davant la presència de forces 
militars espanyoles en territori català, així com de les seves activitats i propietats.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Gabriela Serra Frediani, diputada, GP CUP-CC 

Interpel·lació al Govern sobre el règim disciplinari dels Mossos 
d’Esquadra
300-00069/11

PRESENTACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 31201 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.06.2016

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 el règim disciplinari dels Mossos d’Esquadra, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 29 i 30 de juny de 2016.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s
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Interpel·lació al Govern sobre les addiccions socials
300-00070/11

PRESENTACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 31202 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.06.2016

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 addiccions socials, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 29 i 30 de juny de 2016.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Interpel·lació al Govern sobre el model sanitari
300-00071/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 31205 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.06.2016

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 29 i 30 de juny, amb el text següent: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre el model sanitari català?

Palau del Parlament, 23 de juny de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Interpel·lació al Govern sobre el projecte recreatiu i turístic de BCN 
World
300-00072/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 31231 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.06.2016

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 el projecte recreatiu i turístic BCN World, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 29 i 30 
de juny de 2016, amb el text següent: 

– Sobre el projecte recreatiu i turístic BCN World.

Palau del Parlament, 23 de juny de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC
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4. Informació

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 19

CONVOCADA PER AL 29 DE JUNY 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 29 de juny de 2016, a les 10.00 h al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 29 de juny, a les 10.00 h).
2. Situació de compatibilitat d’una diputada. Tram. 234-00095/11. Comissió 

de l’Estatut dels Diputats. Debat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: 
BOPC 157, 37).

3. Proposició de llei de mesures urgents de racionalització del temps dedicat per 
l’alumnat a activitats acadèmiques fora de l’horari lectiu. Tram. 202-00021/11. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat (text 
presentat: BOPC 104, 27).

4. Proposta de resolució sobre les necessitats educatives per al curs 2016-2017. 
Tram. 250-00505/11. Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialis-
ta, Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya i Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent. Debat i votació (text presentat: BOPC 163, 3).

5. Interpel·lació al Govern sobre les iniciatives previstes davant la retirada del 
Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2016 i del Pro-
jecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. Tram. 
300-00066/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

6. Interpel·lació al Govern sobre l’Agència Tributària de Catalunya. Tram. 300-
00067/11. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre el projecte recreatiu i turístic de BCN World. 
Tram. 300-00072/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substan-
ciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre una Catalunya desmilitaritzada. Tram. 300-
00068/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constitu-
ent. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre el règim disciplinari dels Mossos d’Esquadra. 
Tram. 300-00069/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les addiccions socials. Tram. 300-00070/11. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre el model sanitari. Tram. 300-00071/11. Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les condicions laborals 
dels docents. Tram. 302-00052/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya. Debat i votació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a la 
gent gran. Tram. 302-00053/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el món local. Tram. 302-
00054/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.
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15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva inacció davant la 
situació d’emergència social. Tram. 302-00055/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el projecte VISC+. Tram. 
302-00056/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la democràcia i les ini-
ciatives legislatives populars. Tram. 302-00057/11. Grup Parlamentari de la Candi-
datura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació.

Palau del Parlament, 23 de juny de 2016
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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