
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la contractació de serveis d’assessorament jurídic pels 
centres sanitaris
250-00403/11
Esmenes presentades 11

Proposta de resolució sobre els psicòlegs clínics
250-00409/11
Esmenes presentades 11

Proposta de resolució sobre l’increment del pressupost del programa Salut i Escola
250-00426/11
Esmenes presentades 12

Proposta de resolució sobre la transparència en el sistema sanitari
250-00427/11
Esmenes presentades 13

Proposta de resolució sobre la transparència i el control ètic en el sistema sanitari
250-00428/11
Esmenes presentades 13

Proposta de resolució sobre la precarietat laboral en el sistema sanitari
250-00429/11
Esmenes presentades 14

Proposta de resolució sobre la personalitat jurídica i el pressupost de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya
250-00430/11
Esmenes presentades 14

Proposta de resolució sobre la gestió i el pressupost de l’atenció primària i comu-
nitària
250-00431/11
Esmenes presentades 14

Proposta de resolució sobre el finançament del Consorci Sanitari de Terrassa
250-00435/11
Esmenes presentades 15

Proposta de resolució sobre les mesures per a reduir els riscos en les exploracions 
radiològiques
250-00445/11
Esmenes presentades 16

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les condicions laborals dels 
docents
302-00052/11
Esmenes presentades 16

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a la gent gran
302-00053/11
Esmenes presentades 19
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el món local
302-00054/11
Esmenes presentades 23

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva inacció davant la si-
tuació d’emergència social
302-00055/11
Esmenes presentades 28

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el projecte VISC+
302-00056/11
Esmenes presentades 32

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la democràcia i les iniciatives 
legislatives populars
302-00057/11
Esmenes presentades 35

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’Afers Socials i Famílies amb la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les raons per les quals el De-
partament no exerceix l’acusació popular en el procés contra l’exprofessor de gim-
nàstica del col·legi Maristes Sants - Les Corts, de Barcelona
354-00073/11
Sol·licitud i tramitació 36

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Guiomar Todó, en representació de Save the Chil-
dren, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport 
a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec 
menors de divuit anys
352-00399/11
Sol·licitud 36

Proposta de compareixença de Carlos Villagrasa Alcalide, president del Congrés 
de la Infància, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, 
de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves 
a càrrec menors de divuit anys
352-00400/11
Sol·licitud 36

Proposta de compareixença de Mario Cuixart Cardús, vicepresident de la Federació 
d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una pres-
tació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00401/11
Sol·licitud 37

Proposta de compareixença de Quima Oliver Ricart, coordinadora d’UNICEF a Ca-
talunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de 
suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a 
càrrec menors de divuit anys
352-00402/11
Sol·licitud 37

Proposta de compareixença de Rosa Balaguer, en representació del Casal dels In-
fants, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport 
a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec 
menors de divuit anys
352-00403/11
Sol·licitud 37

Proposta d’audiència en comissió d’Estanis Martín de Nicolás, director general de 
Stub-Hub International, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
352-00404/11
Sol·licitud 37
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Espanyola 
d’Economia Digital (Adigital) amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les acti-
vitats d’espectacles públics i recreatives
352-00405/11
Sol·licitud 38

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió de Consumidors 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espec-
tacles públics i recreatives
352-00406/11
Sol·licitud 38

Proposta de compareixença d’Emilie Rivas, en representació de Save the Children, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les 
famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors 
de divuit anys
352-00408/11
Sol·licitud 38

Proposta de compareixença de Conxita Martínez Martínez, presidenta de la Fede-
ració d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una 
prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00409/11
Sol·licitud 38

Proposta de compareixença d’Anna Suñer, en representació de la Plataforma d’In-
fància per Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants 
i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00410/11
Sol·licitud 39

Proposta de compareixença d’Anna Folch, presidenta de l’UNICEF a Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les fa-
mílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors 
de divuit anys
352-00411/11
Sol·licitud 39

Proposta d’audiència en ponència de Carlos Luca de Tena, en representació d’eBay, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
352-00417/11
Sol·licitud 39

Proposta d’audiència en ponència d’Iñaki Uriarte, en representació d’Adigital, amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
352-00418/11
Sol·licitud 39

Proposta d’audiència en ponència d’Estanis Martín de Nicolás, en representació de 
la plataforma StubHub, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
352-00419/11
Sol·licitud 40

Proposta d’audiència en ponència de Juan García, en representació de l’Associació 
Funcional per la Integració Social, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
352-00420/11
Sol·licitud 40

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Comitè Català de Repre-
sentants de Persones amb Discapacitat amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i recreatives
352-00421/11
Sol·licitud 40

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi d’Enginyers Tèc-
nics de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives
352-00422/11
Sol·licitud 40
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Proposta d’audiència en ponència d’Oriol Mir, catedràtic de dret administratiu de la 
Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
352-00423/11
Sol·licitud 41

Proposta d’audiència en ponència de Salvador Domínguez, en representació de la 
Unió de Consumidors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives
352-00424/11
Sol·licitud 41

Proposta d’audiència en comissió de Guiomar Todó, en representació de Save the 
Children, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de 
suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a 
càrrec menors de divuit anys
352-00427/11
Sol·licitud 41

Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Aguilera, en representació de la Creu 
Roja a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, 
de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves 
a càrrec menors de divuit anys
352-00428/11
Sol·licitud 41

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Famílies 
Nombroses de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per 
infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00429/11
Sol·licitud 42

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Famílies 
Monoparentals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per 
infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00430/11
Sol·licitud 42

Proposta d’audiència en comissió de Quima Oliver i Ricart, en representació de 
l’UNICEF, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de 
suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a 
càrrec menors de divuit anys
352-00431/11
Sol·licitud 42

Proposta d’audiència en comissió d’Àngels Guiteras, en representació de l’Associa-
ció Benestar i Desenvolupament, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica 
per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00432/11
Sol·licitud 42

Proposta d’audiència per escrit d’una representació de l’Institut de Política Famili-
ar amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport 
a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec 
menors de divuit anys
352-00433/11
Sol·licitud 43

Proposta d’audiència en comissió del cap del Servei de Prevenció de la Subdirec-
ció General Tècnica de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Sal-
vament amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
352-00434/11
Sol·licitud 43

Proposta d’audiència en comissió de Jaume Bosch Mestres, responsable de pro-
grames de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
352-00435/11
Sol·licitud 43
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Proposta d’audiència en comissió d’Eugeni Calsamiglia, director general de Ticket-
master, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
352-00436/11
Sol·licitud 43

Proposta d’audiència en comissió de Rafel Folch, tècnic superior de l’Inventari del 
Patrimoni Etnològic de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
352-00437/11
Sol·licitud 44

Proposta d’audiència en comissió de Raúl Sánchez, director executiu de l’Associ-
ació de Famílies Nombroses de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació 
econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00439/11
Sol·licitud 44

Proposta d’audiència en comissió de Daniel Arasa, president de la Plataforma per 
la Família Catalunya-ONU, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per 
infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00440/11
Sol·licitud 44

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana per 
la Infància Maltractada amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants 
i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00441/11
Sol·licitud 44

Proposta d’audiència en comissió de Mercè Claramunt, advocada i mediadora, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
352-00442/11
Sol·licitud 45

Proposta d’audiència en comissió d’Emília Andreu, tècnica de l’Administració, amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
352-00443/11
Sol·licitud 45

Proposta d’audiència en comissió d’Aïda Gascón, presidenta d’Anima Naturalis, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
352-00444/11
Sol·licitud 45

Proposta d’audiència en comissió d’Anna Mulà, advocada, amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
352-00445/11
Sol·licitud 45

Proposta d’audiència en comissió de Jordi San José Buenaventura, alcalde de Sant 
Feliu de Llobregat, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives
352-00446/11
Sol·licitud 45

Proposta d’audiència en comissió de Raimon Margalef, tècnic jurídic de la Unió de 
Consumidors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les acti-
vitats d’espectacles públics i recreatives
352-00447/11
Sol·licitud 46

Proposta d’audiència en comissió de representants de l’UNICEF a Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les fa-
mílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors 
de divuit anys
352-00448/11
Sol·licitud 46
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Proposta d’audiència en comissió de representants de la Federació d’Entitats d’Aten-
ció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació 
econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00449/11
Sol·licitud 46

Proposta d’audiència en comissió de representants de la Plataforma d’Infància de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de 
suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a 
càrrec menors de divuit anys
352-00450/11
Sol·licitud 46

Proposta d’audiència en comissió de representants de la Taula per la Infància i 
l’Adolescència a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per 
infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00451/11
Sol·licitud 47

Proposta d’audiència en comissió de Ferran Casas, doctor, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir 
una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00452/11
Sol·licitud 47

Proposta d’audiència en comissió de Marta Sadurní, doctora, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a es-
tablir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00453/11
Sol·licitud 47

Proposta d’audiència en comissió de Pere Amorós, doctor, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir 
una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00454/11
Sol·licitud 47

Proposta d’audiència en comissió de M. Ángeles Balsells, doctora, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a 
establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00455/11
Sol·licitud 48

Proposta d’audiència en comissió de representants de la Federació d’Associacions 
de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació 
econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00456/11
Sol·licitud 48

Proposta d’audiència en comissió d’Olga Cantó, professora universitària, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per 
a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00457/11
Sol·licitud 48

Proposta d’audiència en comissió de Luis Ayala, catedràtic, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir 
una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00458/11
Sol·licitud 48

Proposta d’audiència en comissió de Pau Marí-Klose, professor universitari, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les fa-
mílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors 
de divuit anys
352-00459/11
Sol·licitud 49
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Proposta d’audiència en comissió de Gösta Esping-Andersen, catedràtic, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per 
a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00460/11
Sol·licitud 49

Proposta d’audiència en comissió de Maria Truñó, directora de l’Institut Municipal 
d’Infància i Món Urbà, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants 
i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00461/11
Sol·licitud 49

Proposta d’audiència en comissió d’Albert Julià Cano, professor universitari, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les fa-
mílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors 
de divuit anys
352-00462/11
Sol·licitud 49

Proposta d’audiència en comissió de Margarita Marí-Klose, professora università-
ria, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport 
a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec 
menors de divuit anys
352-00463/11
Sol·licitud 50

Proposta d’audiència en comissió del secretari d’Afers Socials i Famílies amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per 
a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00464/11
Sol·licitud 50

Proposta d’audiència en comissió del director general d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de 
suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a 
càrrec menors de divuit anys
352-00465/11
Sol·licitud 50

Proposta d’audiència en comissió de la directora general de Famílies amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a 
establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00466/11
Sol·licitud 50

Proposta d’audiència en comissió de la directora general de Pressupostos amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les fa-
mílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors 
de divuit anys
352-00467/11
Sol·licitud 51

Proposta d’audiència en comissió de representants de Save the Children amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per 
a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00468/11
Sol·licitud 51

Proposta d’audiència en comissió de representants de la Creu Roja a Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les 
famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors 
de divuit anys
352-00469/11
Sol·licitud 51

Proposta d’audiència en comissió de representants del Casal dels Infants amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per 
a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00470/11
Sol·licitud 51
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Proposta d’audiència en comissió de David Aduriz, en representació de FICE Cat, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les 
famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors 
de divuit anys
352-00471/11
Sol·licitud 52

Proposta d’audiència en comissió de Toni Vilà, autor d’un informe de la Federa-
ció d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a 
establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00472/11
Sol·licitud 52

Proposta d’audiència en comissió de Júlia Montserrat, autora d’un informe de la Fe-
deració d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a 
establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00473/11
Sol·licitud 52

Proposta d’audiència en ponència de Francisco Centeno López, educador social 
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació 
econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00474/11
Sol·licitud 52

Proposta d’audiència en ponència de M. Carmen Fernández Ayerbe, diplomada en 
treball social, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, 
de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves 
a càrrec menors de divuit anys
352-00475/11
Sol·licitud 53

Sol·licitud de compareixença de Jordi Ausàs i Coll, exconseller de Governació i ex-
president del Consell d’Administració del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi 
sobre el contingut de l’Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes 1/2016, 
sobre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, corresponent 
als exercicis 2010, 2011 i 2012, amb relació al projecte Xarxa Oberta
356-00160/11
Sol·licitud 53

Sol·licitud de compareixença de Jordi Bosch i Garcia, exsecretari de Telecomunica-
cions i exvicepresident del Consell d’Administració del Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes 
perquè informi sobre el contingut de l’Informe de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes 1/2016, sobre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informa-
ció, corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012, amb relació al projecte Xarxa Oberta
356-00161/11
Sol·licitud 53

Sol·licitud de compareixença de Joan Boada i Masoliver, ex-secretari general d’Interior 
i exvicepresident del Consell d’Administració del Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè 
informi sobre el contingut de l’Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comp-
tes 1/2016, sobre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, 
corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012, amb relació al Projecte Xarxa Oberta
356-00162/11
Sol·licitud 54

Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Checa López, ex-director gerent del 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió de 
la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre el contingut de l’Informe de fisca-
lització de la Sindicatura de Comptes 1/2016, sobre el Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació, corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012, amb 
relació al projecte Xarxa Oberta
356-00163/11
Sol·licitud 54
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Sol·licitud de compareixença de Jordi Escalé i Castelló, director gerent del Centre 
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre el contingut de l’Informe de fiscalització de la 
Sindicatura de Comptes 1/2016, sobre el Centre de Telecomunicacions i Tecnolo-
gies de la Informació, corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012, amb relació al 
projecte Xarxa Oberta
356-00164/11
Sol·licitud 54

Sol·licitud de compareixença del director general de Xarxa Oberta de Comunicació 
i Tecnologia de Catalunya el 2012 davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre el contingut de l’Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comp-
tes 1/2016, sobre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, 
corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012, amb relació al projecte Xarxa Oberta
356-00165/11
Sol·licitud 55

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

Compareixença d’una representació de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00002/11
Substanciació 55

Compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00013/11
Substanciació 55

Compareixença de Josep Castanyer, en representació de l’Associació Prohabitatge, 
amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00022/11
Substanciació 55

Compareixença de Ferran Busquets, en representació d’Arrels Fundació, amb relació 
a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
353-00023/11
Substanciació 56

Compareixença de Juan Gómez Martínez, notari, amb relació al Projecte de llei del 
llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
353-00100/11
Substanciació 56

Compareixença de Susana Navas Navarro, catedràtica de dret civil de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
353-00102/11
Substanciació 56
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la contractació de serveis 
d’assessorament jurídic pels centres sanitaris
250-00403/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30675 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 29.06.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 30675)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 1
1. Presentar al Parlament en el termini de sis mesos una relació completa de to-

tes les contractacions de serveis jurídics per part de centres sanitaris gestionats per 
empreses públiques, consorcis i fundacions del sector públic CatSalut, incloent en 
aquesta relació: les empreses proveïdores dels serveis, la quantia pagada, i l’objecte 
o finalitat de la contractació.

Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 2
2. Presentar al Parlament en el termini de sis mesos un pla de racionalització de 

les externalitzacions de serveis jurídics dels centres sanitaris que integren el sector 
públic Catsalut.

Proposta de resolució sobre els psicòlegs clínics
250-00409/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30213; 30654 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 29.06.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 30213)

Esmena 1, GP CSP (1)
D’addició d’un nou apartat 10
10. Reforçar les funcions del Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica (PEPC), 

de forma que la teràpia psicològica no pugui ser aplicada per altres professionals, 
garantint així que els trastorns mentals siguin abordats de manera responsable, per 
especialistes amb coneixements suficients (ja siguin PEPC o psiquiatres).

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ  

(REG. 30654)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació. De refosa dels punts 1 i 2
1. Determinar anualment el nombre d’especialistes en formació en psicologia 

clínica, en base a les necessitats prèviament identificades pel Departament de Salut.
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Esmena 2, GP JS (2)
D’addició del punt 3
3. Determinar i comunicar el número exacte de Psicòlegs Clínics que treballen 

al sistema sanitari català, en base a la informació que consta en el Registre de Pro-
fessionals Sanitaris de Catalunya.

Esmena 3, GP JS (3)
De modificació del punt 4
4. Augmentar progressivament la presència dels Psicòlegs Clínics als dispositius 

de Salut Mental per tal de cobrir les necessitats reals de la població.

Esmena 4, GP JS (4)
De modificació del punt 5
5. Adequar la presència dels Psicòlegs Clínics en aquells serveis on les interven-

cions psicològiques hagin demostrat la seva eficàcia i eficiència.

Esmena 5, GP JS (5)
De modificació del punt 6
6. Reforçar el suport d’atenció psicològica i dotar de Psicòlegs Clínics els centres 

d’atenció primària a través dels CSMA i CSMIJ, fent possible la detecció primerenca 
dels trastorns mentals, i amb especial atenció a la implementació de programes per 
a la prevenció i promoció de la salut.

Esmena 6, GP JS (6)
De modificació del punt 8
8. Continuar els treballs d’elaboració d’un nou Pla integral basat en dades epide-

miològiques actualitzades sobre els problemes mentals a Catalunya, comptant amb 
la participació dels professionals implicats, i incorporar aquest Pla integral en les 
línies estratègiques del nou Pla de Salut de Catalunya.

Esmena 7, GP JS (7)
De modificació del punt 9
9. Continuar garantint que les persones amb trastorns mentals rebin, al sistema 

sanitari català, tractament psicològic eficaç sempre que les guies clíniques així ho 
recomanin, ja sigui de forma exclusiva o bé complementària al tractament farma-
cològic.

Proposta de resolució sobre l’increment del pressupost del programa 
Salut i Escola
250-00426/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30679 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 29.06.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 30679)

Esmena 1, GP JS (1)
D’addició
Incrementar progressivament el pressupost per al programa Salut i Escola de ma-

nera que, en un termini màxim de 2 anys, es recuperi el nivell d’inversió pública que 
existia l’any 2010 en aquest programa, en la mesura que les lleis pressupostàries i les 
disponibilitats de finançament ho permetin.
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Proposta de resolució sobre la transparència en el sistema sanitari
250-00427/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30690 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 29.06.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 30690)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació de l’apartat e
e) Transparència i publicitat en el Portal de la Transparència i en les respecti-

ves webs corporatives del detall del nombre i categoria dels professionals sanitaris 
dels centres de salut del Siscat i la seva evolució anual, així com les retribucions 
d’aquests, inclòs el personal directiu, d’acord amb el que estableix la llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Proposta de resolució sobre la transparència i el control ètic  
en el sistema sanitari
250-00428/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30680 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 29.06.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 30680)

Esmena 1, GP JS (1)
D’addició del punt 1.a
1.a) Publicació actualitzada de totes les relacions contractuals entre empreses 

prestadores de serveis al SISCAT amb els salaris i contraprestacions dels seus càr-
recs directius, donant compliment a la Llei de transparència.

Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 2.b
2.b) Reforçar la tasca del Comitè format per experts per tal que, si s’escau, revisi 

els indicadors de la central de resultats per a garantir que es fa una bona avalua-
ció constant sobre la qualitat i l’eficiència del sistema, l’equitat, l’accessibilitat, i els 
efectes en la salut del condicionants socials i econòmics.

Esmena 3, GP JS (3)
De modificació del punt 3.a
3.a) Codi ètic i de sostenibilitat aplicat a totes les empreses públiques, consorcis 

i fundacions del Siscat participades per la Generalitat, a estendre a totes les entitats 
del SISCAT.

Esmena 4, GP JS (4)
De modificació del punt 3.b
3.b) Pla de salut, pla de serveis i contractes programa actualitzats i comprome-

sos a l’inici de l’exercici econòmic informats explícitament pels governs dels Serveis 
Territorials de salut.
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Proposta de resolució sobre la precarietat laboral en el sistema 
sanitari
250-00429/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30674 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 29.06.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 30674)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 2
2. Garantir la contractació de professionals sanitaris suficients per evitar una 

pèrdua global en la disponibilitat del personal sanitari necessari per a garantir l’ac-
tivitat assistencial adequada.

Proposta de resolució sobre la personalitat jurídica i el pressupost 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
250-00430/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30678 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 29.06.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 30678)

Esmena 1, GP JS (1)
D’addició del punt 2
2. Compromís de recuperar els nivells del pressupost de 2010, en un termini de  

2 anys, en les partides pressupostàries destinades a Salut Pública, subjecte a l’apro-
vació de les corresponents lleis de pressupostos i a les disponibilitats de finança-
ment.

Proposta de resolució sobre la gestió i el pressupost de l’atenció 
primària i comunitària
250-00431/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30653 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 29.06.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 30653)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 1
1. Analitzar els processos d’ordenació de l’atenció primària i comunitària rea-

litzats en els darrers anys i realitzar les actuacions necessàries d’acord amb els re-
sultats de l’anàlisi.

Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 2
2. Dotar a l’atenció primària d’un pressupost suficient per donar resposta a les 

necessitats de salut de la població, garantint l’accessibilitat, la capacitat de resolu-
ció, la qualitat dels serveis i l’excel·lència dels resultats.
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Esmena 3, GP JS (3)
De modificació del punt 3
3. Vetllar per tal que els centres sanitaris del SISCAT, en el marc de l’autonomia 

de gestió dels centres i tot respectant els acords i convenis establerts a través de la 
negociació col·lectiva, retribueixin dignament la feina dels seus i de les seves profes-
sionals, així com garantir que els esmentats centres sanitaris disposin dels recursos 
humans necessaris per tal que es mantingui en tot moment la qualitat assistencial.

Esmena 4, GP JS (4)
De modificació del punt 4
4. Continuar garantint l’atenció el mateix dia que se sol·licita visita en els casos 

urgents, i tendir a garantir 48 h màximes d’espera en visites programades per al met-
ge de família, per l’infermer i pel pediatre de referència, tal i com es va aprovar a la 
Moció 159/X del Parlament de Catalunya.

Esmena 5, GP JS (5)
De modificació del punt 6
6. Continuar impulsant la investigació independent dels hospitals des de l’Aten-

ció Primària i també els estudis sobre activitats comunitàries.

Esmena 6, GP JS (6)
De supressió del punt 7
7. Potenciar la participació dels i de les professionals dins del sistema així com 

l’autonomia de gestió i abandonar el model de gestió gerencial actual.

Esmena 7, GP JS (7)
De supressió del punt 8
8. Reorientar les prioritats de farmàcia cap a una milloria en la terapèutica del 

malalt com a primer objectiu.

Esmena 8, GP JS (8)
De modificació del punt 9
9. Millorar la qualitat, la capacitat resolutiva i seguir simplificant aquella càrre-

ga burocràtica de l’atenció primària sense valor assistencial afegit.

Proposta de resolució sobre el finançament del Consorci Sanitari  
de Terrassa
250-00435/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30685 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 29.06.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 30685)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 4
4. Analitzi l’estat de situació de les llistes d’espera, l’accessibilitat als serveis i els 

resultats de salut de la població de referència de l’Hospital de Terrassa i prengui les 
mesures necessàries per a garantir l’accessibilitat i la qualitat dels serveis. L’objectiu 
és clarificar si els recursos existents a la zona terrassa són suficients, quina és l’efi-
càcia dels recursos destinats i si estan ben distribuïts en el territori.
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Proposta de resolució sobre les mesures per a reduir els riscos  
en les exploracions radiològiques
250-00445/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 29905; 30673 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 29.06.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 29905)

Esmena 1, GP C’s (1)
De modificació al punt 1, que quedaria redactat de la següent manera
1. Garantir que tota la documentació de la historia clínica de la xarxa pública, 

incloses les imatges mèdiques, estiguin disponibles per als professionals que atenen 
als pacients, per tal d’evitar repeticions innecessàries de probes mèdiques.

Esmena 2, GP C’s (2)
De modificació al punt 4, que restaria redactat de la següent manera
4. Elaborar guies de pràctica clínica que promoguin que els professionals de la 

salut demanin proves radiològiques només quan no hi hagi alternatives, o quan si-
guin la millor alternativa.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ  

(REG. 30673)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 6
6. Promoure la col·laboració, coordinació i integració d’actuacions dels serveis 

de física mèdica i protecció radiològica en tots els hospitals a fi i efecte d’unificar la 
protecció radiològica del personal i la protecció del pacient.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les condicions 
laborals dels docents
302-00052/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 31063, 31153, 31196, 31276 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

23.06.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 31063)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les condicions laborals dels docents (tram. 302-00052/11).

Esmena 1, GP SOC
De modificació i addició al punt 2
2. Convocar oposicions d’accés als cossos de docents el mes de juny 2017, tal i 

com s’ha acordat a la Taula Sectorial, amb el nombre de places suficient perquè, tant a 
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Primària com a Secundària, Formació Professionals i Ensenyaments de Règim Es-
pecial (EOI i Arts Plàstiques): 

Esmena 2, GP SOC
De modificació del punt 3
3. Garantir que la configuració de les plantilles i la provisió de places docents es 

realitzi respectant els principis d’objectivitat dels mèrits i les capacitats de les per-
sones aspirants, així com la seva transparència i publicitat, de manera consensuada 
amb els agents socials, vetllant per l’òptima qualitat educativa, la millora de l’aten-
ció de l’alumnat i el respecte dels projectes educatius i l’autonomia dels centres.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 31153)

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 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les condicions la-
borals dels docents (tram. 302-00052/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 2
2. Convocar, tant aviat com sigui possible, oposicions d’accés al cos docent per 

tal de reduir com més aviat millor el percentatge i les ràtios d’interinitat.

Esmena 2, GP JS
De modificació del punt 3
3.a) Reclamar novament al Govern de l’Estat que derogui la vigència del Reial 

decret llei 14/2012, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en 
l’àmbit educatiu, contra el qual hi ha un recurs presentat, en espera de la sentència 
del Tribunal Constitucional, en el cas que el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport 
el mantingui per al curs 2016-2017.

3.b) Articular, a partir de l’aplicació del decret de plantilles i de provisió de pla-
ces docents, un sistema de provisió de llocs docents als centres més eficient, modern 
i que prioritzi l’autonomia dels centres, garanteixi equips compenetrats i cohesio-
nats, que comparteixin i facin de la participació i el compromís dels docents i del 
consell escolar un element substantiu en l’elaboració dels projectes educatius de 
centre i en l’aplicació del projecte de direcció i que incorpori totes les garanties de 
publicitat i d’objectivitat dels mèrits i capacitats per a les persones aspirants, tal com 
es va aprovar en la moció 38/X del Parlament de Catalunya, sobre la gestió de les 
plantilles docents als centres educatius.

Esmena 3, GP JS
De modificació del punt 4
4. Fer efectiu l’acord de la Mesa General Negociació de l’Empleat Públic de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya del dia 9 de juny de 2016, ratificat 
el 14 de juny per Consell Executiu, que dóna compliment a la Resolució 7/XI del 
Parlament de Catalunya, sobre la recuperació de la paga extraordinària del 2012 i 
d’altres drets laborals dels treballadors públics, que permetrà abonar a la tardor als 
empleats públics un percentatge equivalent a 38 dies de la paga, aproximadament un 
21% dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga 
extraordinària del mes de desembre de 2012, i deixar sense efecte la mesura retribu-
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tiva per la qual les reduccions resultants de l’any 2012 s’han de correspondre, com 
a mínim, a un import equivalent a un 5% de les retribucions íntegres d’aquell any.

Esmena 4, GP JS
De modificació del punt 5
5. Fer efectiu l’acord de la Mesa General Negociació de l’Empleat Públic de l’Ad-

ministració de la Generalitat de Catalunya del dia 9 de juny de 2016 sobre les pre-
visions relatives al retorn de les mesures de reducció retributiva equivalents a una 
paga extraordinària dels anys 2014 i 2014, ratificat pel Consell Executiu el 14 de 
juny, en virtut del qual el Govern es compromet també a continuar negociant amb 
les organitzacions sindicals el retorn de les pagues extres dels anys 2013 i 2014.

Esmena 5, GP JS
De modificació dels punts 8 i 10
8. Continuar amb els treballs en el marc de la Mesa General de Negociació de 

l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per acordar, a 
més de la recuperació dels dies addicionals de vacances i d’assumptes personals per 
antiguitat, el retorn progressiu d’aspectes relacionats amb el Fons d’acció social, els 
estadis docents, la carrera professional, l’oferta d’ocupació pública i la reducció de 
la temporalitat, entre d’altres.

Esmena 6, GP JS
De modificació del punt 9
9. Millorar l’aplicació dels criteris vigents, mentre no sigui possible cobrir to-

tes les substitucions des del primer dia, per a assignar substitucions docents en els 
centres públics dependents del Departament d’Ensenyament, i treballar per cobrir 
les incidències d’inici de curs abans de l’inici de les classes i per afegir nous criteris 
que agilitin la cobertura de les substitucions des de l’inici del curs 2016-2017 amb 
la finalitat de millorar l’atenció a l’alumnat i facilitar l’organització dels centres i la 
tasca dels docents.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2016.
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 31196)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les condicions laborals dels docents (tram. 302-
00052/11).

Esmena 1, GP CSP
D’addició d’un nou punt al final del text
11) Utilitzar tots els mecanismes de modificació de crèdits i de crèdits extraordi-

naris previstos en la Llei de Pressupostos del 2015 i en la Llei de Finances Públiques 
de Catalunya, a fi i efecte de disposar dels recursos necessaris per finançar les me-
sures i polítiques aprovades en aquesta moció.

Palau del Parlament, 23 de juny de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 
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GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 31276)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Pilar Castillejo Medina, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les condicions la-
borals dels docents (tram. 302-00052/11).

Esmena 1, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt
11. Eliminació dels terços de jornada que precaritzen les condicions laborals i 

retorn de la mitja jornada i jornada sencera pels funcionaris interins.

Esmena 2, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt
12. Aturada del pla pilot de substitucions conegut com a sistema PDI.

Esmena 3, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt
13. Retorn a la negociació real amb els representants dels treballadors de l’edu-

cació pública.

Esmena 4, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt
14. Eliminació dels descomptes per incapacitat temporal que els treballadors de 

l’educació pateixen en cas de malaltia durant els primers 20 dies.

Esmena 5, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt
15. Incompliment explícit de la LOMCE per tal que els punts aprovats en aquesta 

moció es puguin dur a terme.

Palau del Parlament, 23 de juny de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Pilar Castillejo Medina, diputada, GP CUP-CC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
per a la gent gran
302-00053/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 31150, 31170, 31275 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.06.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 31150)

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 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques per 
a la gent gran (tram. 302-00053/11).
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Esmena 1, GP JS
De modificació
1. Impulsar la creació d’una Comissió d’Estudi al Parlament sobre el maltracta-

ment a les persones grans.

Esmena 2, GP JS
De modificació
2. Revisar i establir, dins de les competències del Govern, en els propers sis me-

sos, un sistema més àgil i transparent en la tramitació administrativa dels expedients 
de dependència que permeti al dependent que té dret a una prestació saber el termini 
en el qual començarà a rebre-la.

Esmena 3, GP JS
D’addició
3. Deixar sense efecte l’Ordre BSF/339/2014, de 19 de novembre, de modificació 

de l’Ordre ASC/433/2007, de 23 de novembre, per la qual s’estableixen els criteris 
per determinar l’import de les prestacions econòmiques del Sistema per a l’Autono-
mia i l’Atenció a la Dependència (SAAD) en l’àmbit territorial de Catalunya. Quan 
les disponibilitat pressupostàries ho permetin, i recuperar la garantia d’accés a les 
prestacions econòmiques vinculades al servei d’atenció residencial (PEVS) per totes 
aquelles persones en situació de dependència quan tècnicament es valora convenient 
tal i com preveu la llei 39/2006 de promoció de l’autonomia personal i atenció a la 
dependència i la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya.

Esmena 4, GP JS
De modificació i supressió 
5. Publicar, en el termini de 3 mesos, mitjançant el web de la Conselleria de Tre-

ball, Benestar Social i Famílies, el temps d’espera previst per accedir a les places de 
residència i centre de dia, desglossat per cadascun dels centres i el territori al qual 
pertanyen. Tanmateix, i utilitzant la mateixa via, El Govern es compromet a publi-
car de manera trimestral les dades sobre revaloracions de les PIAS, tant de sol·lici-
tuds de revisió demandes com del canvi de grau de dependència resultant.

Esmena 5, GP JS
De supressió 
6. Promoure, abans del 31 de desembre de 2016, la signatura del Pacte Nacional 

per a la Seguretat de les Persones Grans. L’abordatge de les problemàtiques de segu-
retat de les persones grans requereix sumar tots els esforços i recursos disponibles, 
tant els que són a l’abast dels poders públics com de la resta de societat i entitats 
públiques i privades.

Esmena 6, GP JS
De modificació
7. Continuar realitzant des dels centres educatius educació en valors per tal que 

els alumnes siguin capaços de viure plenament, de manera responsable i perquè pu-
guin contribuir al benestar dels qui els envolten.

Esmena 7, GP JS
De modificació
8. Promoure, a partir del segon semestre de l’any 2016, campanyes, a través dels 

mitjans de comunicació i també amb mitjans propis, per a la promoció del respecte 
i dels valors vers les persones d’edat avançada i la prevenció dels maltractaments a 
persones grans, dirigida al conjunt de la població, que indiqui què són els maltracta-
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ments a persones grans, les seves conseqüències, com evitar-los, i els recursos exis-
tents en cas de produir-se.

Esmena 8, GP JS
De supressió
9.a. Destinar indemnitzacions, ajuts i prestacions econòmiques específiques per 

a les persones grans maltractades per a facilitar la recuperació d’aquestes persones 
que requereixin tractament mèdic, quirúrgic o psicològic o un lloc per viure.

Esmena 9, GP JS
De modificació
9.d. Potenciar, durant l’any 2017, les oficines de Gent Gran Activa i les OBF per-

què puguin fer atenció a les persones grans maltractades.

Esmena 10, GP JS
De supressió
10. Destinar, abans de desembre de 2016, un 5% dels habitatges buits cedits per 

les entitats financeres a la Generalitat de Catalunya a persones grans que hagin patit 
maltractament i que necessitin canviar de domicili per tal de garantir la seva segu-
retat.

Esmena 11, GP JS
De modificació
11. Desenvolupar programes d’atenció especialitzada destinats a persones mal-

tractadores que hagin estat diagnosticades amb trastorn mental.

Esmena 12, GP JS
De supressió
13. Canviar la normativa vigent per crear un règim sancionador com a mesura 

coercitiva per poder aturar les situacions de maltractament, especialment en els ca-
sos de les persones vulnerables.

Esmena 13, GP JS
De modificació
14. Prioritzar el reallotjament de persones grans que per motius de manca de 

mobilitat no poden sortir al carrer en cas de viure en comunitats de veïns on es-
tructuralment sigui impossible la instal·lació d’ascensors o en els que no es pugui 
garantir.

Esmana 14, GP JS
D’addició
15. Implementar un carnet vàlid per a tots els transports públics de Catalunya 

que permeti unificar les actuals targetes socials, abonaments o descomptes existents 
per a la gent gran. En el marc del desplegament del projecte d’integració tarifària de 
tot el país i en funció de les disponibilitats pressupostàries i tecnològiques.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 31170)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’ar-
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ticle 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a la gent gran (tram. 
302-00053/11).

Esmena 1, GP CSP
D’addició d’un nou apartat 16
16. Instar el Govern a utilitzar tots els mecanismes de modificació de crèdits i de 

crèdits extraordinaris previstos en la Llei de Pressupostos del 2015 i en la Llei de 
Finances Públiques de Catalunya, a fi i efecte de disposar dels recursos necessaris 
per finançar les mesures i polítiques aprovades en aquesta moció.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 31275)

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 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques per 
a la gent gran (tram. 302-00053/11).

Esmena 1, GP CUP-CC
De supressió i addició 
3. Deixar sense efecte l’Ordre BSF/339/2014, de 19 de novembre, de modificació 

de l’Ordre ASC/433/2007, de 23 de novembre, per la qual s’estableixen els criteris 
per determinar l’import de les prestacions econòmiques del Sistema per a l’Auto-
nomia i l’Atenció a la Dependència (SAAD) en l’àmbit territorial de Catalunya, i 
recuperar la garantia d’accés a les prestacions econòmiques vinculades al servei 
d’atenció residencial (PEVS) per totes aquelles persones en situació de dependència 
quan tècnicament es valora convenient tal i com preveu la llei 39/2006 de promoció 
de l’autonomia personal i atenció a la dependència i la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, 
de Serveis Socials de Catalunya. Segons preveuen les lleis 39/2006 de Promoció de 
l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència i 12/2007 d’11 d’octubre de Ser-
veis Socials de Catalunya, garantir l’accés a les prestacions econòmiques vincula-
des al servei d’atenció residencial (PEVS) segons els criteris determinats per l’ordre 
ASC/443/2007 que determinen l’import de les prestacions econòmiques del Sistema 
per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD).

Esmena 2, GP CUP-CC
De supressió i addició 
6. Promoure, abans del 31 de desembre de 2016 dins el primer trimestre del 2017, 

la signatura del Pacte Nacional per a la Seguretat de les Persones Grans. L’abordat-
ge de les problemàtiques de seguretat de les persones grans requereix sumar tots els 
esforços i recursos disponibles, tant els que són a l’abast dels poders públics com de 
la resta de societat i entitats públiques i privades.

Esmena 3, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt 7 bis
Elaborar i implementar, a partir del primer semestre de 2017, un programa de 

voluntariat jove a les residències, per tal d’acompanyar a les persones grans que 



BOPC 173
1 de juliol de 2016

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 23 

pateixen solitud, al mateix temps que es sensibilitza al jovent amb els problemes de 
l’envelliment i les seves conseqüències.

Esmena 4, GP CUP-CC
D’addició 
15. Implementar un carnet vàlid per a tots els transports públics de Catalunya 

que permeti unificar les actuals targetes socials, abonaments o descomptes existents 
per a la gent gran segons els recursos econòmics dels quals disposen.

Palau del Parlament, 23 de juny de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Gabriela Serra Frediani, diputada, GP CUP-CC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el món local
302-00054/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 31051 i 31232, 31168, 31199, 31200, 31277 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 23.06.2016

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 31051 I 

31232)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Alejandro Fernández Álvarez, diputat del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el món local (tram. 302-00054/11).

Esmena 1, GP PPC
D’addició d’un nou apartat 11
«11. Permetre que els ajuntament puguin decidir lliurement sota uns paràmetres 

que tinguin com a objectiu millorar l’experiència del turista i amb el consens dels 
organismes del sector turístic del seu àmbit, a quines actuacions destina la seva par-
ticipació rebuda del Fons per al Foment del Turisme.»

Esmena 2, GP PPC
D’addició d’un nou apartat 12
«12. Incrementar del trenta al cinquanta per cent la participació en el Fons per 

al Foment del Turisme que reben els ajuntament.»

Esmena 3, GP PPC
D’addició d’un nou apartat 13
«13. Comptar amb les diputacions provincials per a fomentar i garantir la gestió 

i el desenvolupament econòmic dels ajuntaments.»

Palau del Parlament, 21 de juny de 2016

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Alejandro Fernández Álvarez, diputat, 
GP PPC 
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 31168)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre el món local (tram. 302-00054/11).

Esmena 1, GP CSP
De supressió i addició de l’apartat 5
5. Ampliar, en el pressupost per al 2017, les dotacions econòmiques per incre-

mentar el Fons de Cooperació Local Comarcal i Local (tant per a ajuntaments com 
per a Consells Comarcals i EMDs) un 20% respecte al pressupost inicial de 2015.

Esmena 2, GP CSP
De supressió i addició de l’apartat 6
6. En el pressupost per al 2017, modificar criteris del PUOSC per a primar la in-

versió relacionada amb cohesió social i urbana, crear i regular un nou fons per a la 
Inversió Local que substitueixi el PUOSC, amb una dotació mínima i dotar-lo amb 
un mínim de 500 milions d’euros.

Esmena 3, GP CSP
D’addició a l’apartat 7
7. En el pressupost per al 2017, autoritzar les transferències necessàries per tal 

de crear un fons extraordinari de cohesió social per recolzar les accions de foment 
de l’ocupació i activació econòmica, així com les accions de resposta a situacions 
d’emergència social, habitacional, alimentària i energètica, que realitzen els ajun-
taments.

Esmena 4, GP CSP
D’addició d’un nou paràgraf a l’apartat 9
9. Reclamar a l’Estat que es reconegui a Catalunya la competència exclusiva en 

matèria de règim local, tal i com s’inclou a l’Estatut, inclosa la fiscalització econò-
mica i fedatària. Transitòriament, mentre aquesta no és reconeguda i regulada per 
una llei de Governs Locals catalana. Establir un pla de col·laboració amb el govern 
de l’Estat, entitats municipalistes i professionals per impulsar mesures que garantei-
xin la seguretat jurídica i bona gestió econòmica dels ajuntaments, facilitant alter-
natives a la falta de personal funcionari habilitat estatal.

Esmena 5, GP CSP
De supressió i addició de l’apartat 10
10. Acordar amb el Govern de l’Estat la modificació de la regla de la despesa als 

efectes d’aplicació de la Llei orgànica 2/201 2, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressu-
postària i Sostenibilitat Financera per tal que l’estalvi obtingut per les entitats locals 
Instar el Congrés dels Diputats a derogar la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, per assegurar que tot l’estalvi 
obtingut per les entitats locals i per la resta d’administracions públiques en exercicis 
anteriors es pugui destinar a la prestació de serveis als ciutadans a la ciutadania, a 
exercir les competències clau per assegurar el seu benestar i a activar l’economia per 
generar inversió i ocupació.
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Esmena 6, GP CSP
D’addició d’un nou apartat 11
11. Instar el Congrés dels Diputats a la derogació immediata i urgent de la Llei 

27/2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.

Esmena 7, GP CSP
D’addició d’un nou apartat 12
12. Aprovar i portar a tramitació del Parlament, dins de l’any 2016, una Llei de 

Governs Locals i una Llei de Finances Locals que reforci l’autonomia local, que ga-
ranteixi un sistema de finançament estable i proporcional a unes competències ben 
definides dels ens locals perquè es puguin desenvolupar amb garanties de qualitat i 
transparència les polítiques públiques.

Esmena 8, GP CSP
D’addició d’un nou apartat 13
13. Instar el Govern a utilitzar tots els mecanismes de modificació de crèdits i de 

crèdits extraordinaris previstos en la Llei de Pressupostos del 2015 i en la Llei de 
Finances Públiques de Catalunya, a fi i efecte de disposar dels recursos necessaris 
per finançar les mesures i polítiques aprovades en aquesta moció.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 31199)

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 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el món local 
(tram. 302-00054/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 1
1. Avançar en Fer el reconeixement de les subvencions atorgades l’any 2016 i 

d’exercicis anteriors per actuació ordinària o inversió per tal de reconèixer el deute 
real que té la Generalitat de Catalunya amb les entitats locals.

Esmena 2, GP JS
De modificació del punt 2
El Parlament constata que la manca de recursos de què disposa la Generalitat 

de Catalunya produeix una situació financera complicada i genera distorsions en la 
Tresoreria.

Tenint en compte aquesta situació, el Parlament de Catalunya insta el Govern 
a treballar per garantir el pagament pendents, tan bon punt es vagin rebent els im-
ports del Fons de Liquiditat Autonòmic autoritzat pel govern central

Esmena 3, GP JS
De modificaciódel punt 3
3. Publicar trimestralment a la web de Transparència de la Generalitat de Catalu-

nya el deute reconegut per cada municipi amb el detall per concepte i any del deute.

Esmena 4, GP JS
De modificació del punt 4
4. Una vegada assolida l’aprovació del pressupost de la Generalitat de Catalu-

nya per l’any 2017, elaborar i presentar abans de dos mesos, després de l’entrada en 
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vigor del nou pressupost, un calendari de noves convocatòries per activar els dife-
rents instruments de cooperació local com la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora 
de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, i si hi ha marge 
pressupostari, i la Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora d’urba-
nitzacions amb dèficits urbanístics, així com a coordinar les actuacions derivades 
amb altres administracions supramunicipals, a incloure als pressupostos per al 2017.

Esmena 5, GP JS
De modificació del punt 5
5. Incrementar Ampliar, en el pressupost per al 2017, les dotacions econòmiques 

per incrementar el del Fons de Cooperació Comarcal i Local un 20% respecte al 
pressupost inicial de del 2015, segons les disponibilitats pressupostàries de la Gene-
ralitat de Catalunya«.

Esmena 6, GP JS
De modificació del punt 6
El Parlament de Catalunya reclama al Govern de l’Estat el pagament de la part 

proporcional que li pertoca per al finançament del Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya, tal i com estableix la llei vigent. Una obligació que el Govern espanyol 
desatén sistemàticament des de l’any 2012.

Esmena 7, GP JS
De modificació del punt 7
Per mitjà del Servei d’Ocupació de Catalunya, augmentar els recursos dels ser-

veis i programes d’ocupació que porten a terme les entitats locals en el seu conjunt

Esmena 8, GP JS
De modificació del punt 9
9. Establir un pla de col·laboració amb Impulsar la creació d’un grup de treball 

entre la Generalitat de Catalunya, el govern de l’Estat, entitats municipalistes i pro-
fessionals per impulsar mesures que garanteixin la seguretat jurídica i bona gestió 
econòmica dels ajuntaments, facilitant alternatives a la falta de personal funcionari 
habilitat estatal

Esmena 9, GP JS
De modificació del punt 10
10. Proposar al Govern de I’Estat l’adequació als ens locals de la regla de la des-

pesa als efectes de l’aplicació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera per tal de no incloure en el seu càlcul les 
despeses d’inversió finançades amb l’aplicació de l’estalvi obtingut per les entitats 
locals en exercicis anteriors i amb l’endeutament a llarg termini, sempre que es com-
pleixin els criteris d’estalvi i de deute que preveu la normativa de tutela financera.

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

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 31200)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el món local (tram. 302-00054/11).
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Esmena 1, GP C’s
D’addició al punt 6
6 bis. Elaborar un pla de desenvolupament de serveis destinat a municipis petits 

i mitjans que tingui caràcter finalista, amb l’objectiu de cooperar en la definició, 
desenvolupament i prestació de serveis i adequació de processos per millorar l’efi-
ciència i la racionalització administrativa, així com suplir els recursos i les obres 
que per implementar aquests serveis i processos siguin inequívocament necessàries.

Esmena 2, GP C’s
De supressió i addició 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
9. Establir un pla de col·laboració amb el govern de l’Estat, entitats municipalistes 

i professionals per impulsar mesures que garanteixin la seguretat jurídica i bona ges-
tió econòmica dels ajuntaments, facilitant alternatives a la falta de instant-lo a dotar 
pressupostàriament totes les places actuals de personal funcionari habilitat estatal.

Esmena 3, GP C’s
D’addició d’un nou punt
11. Crear una comissió d’estudi de duplicitats administratives que identifiqui els 

solapaments de competències que puguin existir a l’actualitat i que redacti un pla 
per a eliminar-les, amb la premissa que, si hi ha una reestructuració de l’atribució 
de competències, el servei públic no pugui quedar en cap moment desatès. 

Esmena 4, GP C’s
D’addició d’un nou punt
12. Modificar la llei 4/1987 reguladora de l’Escola d’Administració Pública de 

Catalunya, per transformar-la en un òrgan de formació integral del personal al ser-
vei de les administracions locals catalanes i del de la Generalitat de Catalunya, i 
també per canviar la forma de nomenament del seu director perquè aquest sigui es-
collit directament pel Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP C’s 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 31277)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Joan Garriga Quadres, diputat del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el 
que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el món local (tram. 
302-00054/11).

Esmena 1, GP CUP-CC
D’addició d’un nou punt
11. Així mateix i mentre no disposem d’una hisenda pròpia, davant la intervenció 

i ofec econòmic de la Generalitat de Catalunya per part del Govern de l’Estat espa-
nyol, aquest Parlament insta el Govern a reclamar a l’Estat els recursos necessaris, 
ara manifestament insuficients, per atendre les necessitats que requereixen les finan-
ces de la Generalitat i per garantir la qualitat dels serveis públics que es presten a 
la ciutadania del nostre país.

Palau del Parlament, 23 de juny de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Joan Garriga Quadres, diputat, GP CUP-CC 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva inacció 
davant la situació d’emergència social
302-00055/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 31064, 31169, 31203 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.06.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 31064)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la seva inacció davant la situació d’emergència social (tram. 302-
00055/11).

Esmena 1, GP SOC
De modificació del punt 1
1. A exercir les seves potestats reglamentàries i executives, i la seva capacitat 

d’iniciativa legislativa, per tal de desplegar plenament les competències que li con-
fereixen l’Estatut d’Autonomia i la Constitució, de conformitat amb les seves previsi-
ons i les de la normativa comunitària, i d’acord amb els principis de lleialtat institu-
cional, de cooperació entre administracions, en defensa de l’autonomia i del principi 
de subsidiarietat, per tal com resulten en benefici de la ciutadania i de l’eficàcia de 
les polítiques públiques.

Esmena 2, GP SOC
De modificació del punt 3.b
b) Procedir de manera urgent al compliment de la Resolució 70/XI del Par-

la-ment de Catalunya, sobre l’atenció a les famílies en situació de pobresa energèti-
ca, que estableix la participació dels governs locals en la gestió del Fons d’Atenció 
Solidària dels Subministraments Bàsics i l’ampliació del fons a tot l’any. A través 
d’aquest fons, les administracions locals podran reintegrar immediatament els cos-
tos que haguessin assumit fins al moment amb la finalitat d’ajudar a les famílies que 
no poguessin complir regularment els compromisos de pagament necessaris per al 
subministrament d’aigua, electricitat o gas.

Esmena 3, GP SOC
D’addició d’un nou apartat d al punt 3
d) Ampliar els llocs de presentació de les sol·licituds d’ajudes al Fons d’Atenció 

Solidària de subministraments bàsics, de forma que puguin tramitar-se des de qual-
sevol de les Oficines d’Afers Socials i Famílies, tal i com estableix la Resolució 70/
XI del Parlament de Catalunya.

Esmena 4, GP SOC
D’addició d’un nou apartat e al punt 3
e) Estudiar els mecanismes per facilitar la tramitació àgil i flexible de les acredi-

tacions de condicions de vulnerabilitat econòmica o de risc d’exclusió social.

Esmena 5, GP SOC
De modificació del punt 4.a
a) Fer públiques, abans del 30 de setembre de 2016, les llistes d’espera existents 

a cada moment per a la presentació de serveis sanitaris, sociosanitaris i residencials, 
mitjançant la seva publicació a la web del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, per així permetre la seva avaluació de manera objectiva i imparcial per 
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tots els implicats, particulars i administracions. Així mateix, i utilitzant el mateix ca-
nal, es publicarà amb el nombre de places públiques i privades, així com la seva lo-
calització, de serveis sanitaris, sociosanitaris i residencials totals a Catalunya, que 
es troben buides i sense concretar.

Esmena 6, GP SOC
D’addició d’un nou apartat e al punt 5
e) Disposar de 300 noves places de Centres Residencials d’Acció Educativa 

(CRAE) i d’Educació Intensiva (CREI) per a donar resposta a la demanda actual 
i reduir d’aquesta manera, en el termini d’un any, les actuals llistes d’espera, fent 
efectiva la voluntat ja expressada a la Moció 33/XI del Parlament de Catalunya so-
bre polítiques d’atenció a la infància i l’adolescència.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 31169)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la seva inacció davant la situació d’emergència so-
cial (tram. 302-00055/11).

Esmena 1, GP CSP
De modificació total de l’apartat 1 que queda redactat de la manera següent
1. A exercir les seves potestats reglamentàries, executives i la seva iniciativa le-

gislativa, conforme al marc legal vigent, vetllant per prioritzar la protecció de les 
persones més vulnerables de la societat.

Esmena 2, GP CSP
D’addició a l’apartat 3 d’una nova lletra abans de la lletra a
[...] Donar compliment a la Moció 40/XI del Parlament de Catalunya, sobre les 

mesures immediates per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge.

Esmena 3, GP CSP
D’addició d’un incís a la lletra a de l’apartat 5
a) Establecer y aplicar medidas públicas como los sistemas de préstamos de li-

bros de textos (exceptuando siempre los libros literarios) que faciliten el acceso gra-
tuito o al menor coste posible a una educación obligatoria de calidad y equitativa.

Esmena 4, GP CSP
D’addició d’un nou apartat 6
6. Instar el Govern a utilitzar tots els mecanismes de modificació de crèdits i de 

crèdits extraordinaris previstos en la Llei de Pressupostos del 2015 i en la Llei de 
Finances Públiques de Catalunya, a fi i efecte de disposar dels recursos necessaris 
per finançar les mesures i polítiques aprovades en aquesta moció.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP 
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 31203)

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 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva inacció 
davant la situació d’emergència social (tram. 302-00055/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació de l’encapçalament del punt 2
2. Continuar reformant l’Administració perquè la seva estructura i funcionament 

sigui més eficient, transparent i amb més vocació de servei de qualitat als ciutadans. 
Concretament: 

Esmena 2, GP JS
De modificació de la lletra a del punt 2 
a) Continuar el procés de racionalització del sector públic a fi de millorar l’eficà-

cia de l’administració i donar impuls a les pràctiques de bon govern i transparència.

Esmena 3, GP JS
De modificació i supressió de la lletra b del punt 2
b) Continuar nomenant en tots els organismes i ens públics a persones que s’ha-

gin destacat per la seva trajectòria professional en el sector públic o privat per la 
seva capacitat per liderar, aportar coneixements específics a la seva gestió i que 
comptin amb un ampli suport al voltant de la seva elecció.

Esmena 4, GP JS
D’addició a la lletra c del punt 2
c) Establir un sistema de retribucions per a tots els càrrecs públics que asseguri 

que tots són retribuïts equivalentment a les responsabilitats que realitzen i en fun-
ció de la qualitat efectiva dels serveis prestats als ciutadans desplegant un decret tal 
i com preveu la Llei 2/2014, de 27 de gener, de de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic.

Esmena 5, GP JS
De supressió de l’encapçalament del punt 3
3. Donar immediata prioritat als problemes socials més urgents dels ciutadans 

d’una manera efectiva i lleial. Concretament: 

Esmena 6, GP JS
D’addició a la lletra a del punt 3
a) Determinar en col·laboració amb la resta d’Administracions Públiques i les 

empreses subministradores el nombre de famílies en estat o risc d’exclusió social o 
pobresa que no els permeti raonablement fer front regularment als pagaments peri-
òdics dels subministraments bàsics (aigua, gas i electricitat) i adoptar les mesures 
assistencials més adequades tendents a evitar la interrupció dels subministraments 
bàsics com l’aigua, el gas i l’electricitat, procedint de manera urgent, dins de les 
competències del Govern.

Esmena 7, GP JS
De modificació de la lletra b del punt 3
b) Actuar de manera coordinada amb les administracions locals destinant ajudes 

específiques als Ajuntaments per completar les seves importants aportacions econò-
miques i de personal a les problemàtiques socials de l’habitatge i la pobresa energè-
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tica, segons necessitats específiques de cada municipi, en atenció a la seva població 
i problemàtica social.

Esmena 8, GP JS
De supressió de la lletra c del punt 3
c) Establir i aplicar mesures fiscals i no fiscals que afavoreixin i incentivin la for-

malització de lloguers socials i assequibles.

Esmena 9, GP JS
D’addició a la lletra a del punt 4
a) Fer públiques de manera regular les llistes d’espera existents en cada moment 

per a la prestació de serveis sanitaris i les relatives a la situació de la dependència, 
per així permetre la seva avaluació de manera objectiva i imparcial per tots els im-
plicats, particulars i administracions.

Esmena 10, GP JS
De modificació de la lletra b del punt 4
b) Continuar adoptant els criteris de priorització en l’elaboració i modificació de 

la llistes d’espera.

Esmena 11, GP JS
D’addició a la lletra c del punt 4
c) Informar en tot moment als ciutadans de la seva situació ordinal en la llista 

d’espera corresponent i comunicar-los les alternatives d’intervenció abans de la fi-
nalització del termini de referència de la intervenció, en cas que sigui necessari.

Esmena 12, GP JS
D’addició a la lletra d del punt 4
d) Establir i aplicar criteris de coordinació eficient entre els centres sanitaris, 

com registres únics de disponibilitat assistencial, que permetin continuar millorant 
la gestió dels pacients en llista d’espera i reduir els temps mitjans d’espera.

Esmena 13, GP JS
De modificació de l’encapçalament del punt 5
5. Establir i aplicar una política integral transversal d’atenció als menors d’edat 

per fer front a situacions de desigualtat social que es produeixen. Concretament: 

Esmena 14, GP JS
De modificació de la lletra a del punt 5
a) Reclamar al Govern de l’estat que restableixi les aportacions corresponents 

a les ajudes per adquirir llibres de text i material didàctic en els ensenyaments 
obligatoris.

Esmena 15, GP JS
De modificació de la lletra b del punt 5
b) Promoure polítiques de conciliació entre la vida laboral i familiar com les jor-

nades laborals intensives que facilitin un major temps disponible per a la cura dels 
menors.



BOPC 173
1 de juliol de 2016

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 32

Esmena 16, GP JS
De supressió de la lletra c del punt 5
c) Establir i aplicar criteris de coordinació per part del personal docent a efectes 

de racionalitzar el temps dedicat als deures pels nens.

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

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el projecte 
VISC+
302-00056/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 31062, 31152, 31244 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.06.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 31062)

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

el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el projecte VISC+ 
(tram. 302-00056/11).

Esmena 1, GP SOC
D’addició al punt 1
1. Aturar definitivament el projecte de mercantilització de les dades del sistema 

sanitari anomenat VISC+ així com qualsevol mecanisme relacionat amb el mateix 
i donar a conèixer i aturar els processos de la cessió de dades sanitàries que ja ha 
endegat l’Aquas.

Esmena 2, GP SOC
D’addició al punt 2.b
b) Limitant el seu ús en recerca només als centres acreditats pel CERCA i a pro-

jectes que superin el filtre d’un comitè ètic d’investigació clínica (un CEIC) indepen-
dent i creats per a aquesta funció. Aquest CEIC basarà la seva avaluació en criteris 
públics i publicats prèviament per acotar l’ús d’aquestes dades a projectes de recerca 
que permetin avançar en la recerca sanitària bàsica i aplicada i millorar la qualitat 
de l’assistència sanitària per a la ciutadania i la qualitat de la gestió del propi siste-
ma públic, i per evitar qualsevol tipus de conflicte d’interessos amb els equips o els 
objectius de la recerca.

Esmena 3, GP SOC
D’addició al punt 2 d’una nova lletra b bis
b) bis. L’AQuAS serà l’organisme responsable, com a dipositari de les dades del 

BIG DATA sanitari, d’efectuar els cribatges de dades per a cada estudi concret.

Esmena 4, GP SOC
D’addició al punt 2 d’una nova lletra b ter
b) ter. Totes les recerques que arribin al Comité Ètic d’Investigació Clínica hau-

ran d’incorporar un informe tècnic que avaluï el risc de desanonimització de les da-
des, atribuint un nivell de risc i una proposta de limitació, si és el cas.
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Esmena 5, GP SOC
D’addició al punt 2 d’una nova lletra d
d) S’atendran els principis internacionals de tractament de dades en Salut.

Esmena 6, GP SOC
D’addició al punt 2 d’una nova lletra e
e) Es garantirà la custòdia de les dades en servidors segurs, així com la seva des-

trucció quan acabi el projecte al que estaven destinades.

Esmena 7, GP SOC
De modificació del punt 6
6. Aprovar la reglamentació pertinent, dins l’any 2016, que prevegi tant el règim 

d’incompatibilitats com el règim sancionador per a l’equip o centre CERCA que 
incompleixi amb els elements de gestió i tractament segur de les dades i/o amb els 
principis ètics assumits, així com per als centres sanitaris del Siscat que permetin 
l’ús de les seves dades sanitàries fora d’aquest sistema públic de gestió del Big Data 
sanitari català.

Esmena 8, GP SOC
D’addició d’un nou punt 7 bis
7 bis) Dotar l’AQuAS dels recursos humans especialitzats i dels recursos mate-

rials necessaris per al correcte desenvolupament de la gestió del BIG DATA sanitari.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 31152)

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 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el projecte VISC+ 
(tram. 302-00056/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació i d’addició de dos nous apartats al punt 3
3. Garantir que, en tots els casos, les dades que proporcionarà el programa seran 

anonimitzades i amb un sistema amb garanties de seguretat: 
a) El procés d’anonimització comporta necessàriament: 
1. Eliminar les dades identificatives directes de la persona.
2. Combinar tècniques d’alteració de dades que impossibilitin la identificació indi-

recta.
3. Reduir al mínim imprescindible el detall de les altres dades i altres variables que 

puguin acabar sent una font d’identificació.
4. Anonimitzar les dades dels professionals sanitaris que han atès el pacient.
b) Existirà un seguiment d’un estricte principi de proporcionalitat per tal de controlar 

l’accés al mínim de dades anonimitzades necessàries per acomplir la finalitat.
c) Seran les dades de tots el centres Siscat, centralitzats en aquest únic programa 

de Big Data sanitari, que s’ha de convertir també en la única via de sortida possible 
de dades del sistema.

d) També aquest procés d’anonimització serà fet des de la gestió pública i serà un 
procés auditat constantment amb filtres de control a diversos nivells i moments de la 
gestió i ús d’aquestes dades personals, com a mínim en l’anonimització, transmissió, 
tractament, emmagatzematge i eliminació.
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e) Es realitzarà un informe rigorós d’avaluació de riscos i de mesures de segure-
tat a prendre, preveient també riscos futuribles, així com un informe d’avaluació de 
l’impacte sobre la privacitat que pot comportar aquest projecte.

Esmena 2, GP JS
D’addició d’un nou punt 4 bis
4 bis. Establir un sistema de governança que garanteixi l’acompliment dels re-

quisits ètics i de seguretat assenyalats prèviament, amb la creació dels següents òr-
gans: 

1) Comitè de governança
2) Comitè d’ètica d’investigació clínica (CEIC)
3) Consell assessor extern

Esmena 3, GP JS
De modificació del punt 7
7. Elaborar i lliurar als grups parlamentaris, en el termini màxim de sis mesos, 

una memòria econòmica del cost previst del projecte, així com de la via i calendari 
per la qual el Govern preveu costejar-lo.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2016.
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 31244)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Martín Eusebio Barra López, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre el projecte VISC+ (tram. 302-00056/11).

Esmena 1, GP C’s
D’addició al punt 2.b
2.b) Limitant el seu ús en recerca només als equips o centres d’investigació acre-

ditats pel CERCA o altres institucions públiques d’acreditació i a projectes que 
superin el filtre d’un comitè ètic d’investigació clínica (un CEIC) independent i cre-
ats per a aquesta funció. Aquest CEIC basarà la seva avaluació en criteris públics 
i publicats prèviament per acotar l’ús d’aquestes dades a projectes de recerca que 
permetin millorar la qualitat de l’assistència sanitària per a la ciutadania i la qualitat 
de la gestió del propi sistema públic, i per evitar qualsevol tipus de conflicte d’inte-
ressos amb els equips o els objectius de la recerca.

Esmena 2, GP C’s
De supressió i addició al punt 6
6. Aprovar la reglamentació pertinent, dins l’any 2016, que prevegi sancions per 

a l’equip o centre d’investigació CERCA que incompleixi amb els elements de ges-
tió i tractament segur de les dades i/o amb els principis ètics assumits, així com per 
als centres sanitaris del Siscat que permetin l’ús de les seves dades sanitàries fora 
d’aquest sistema públic de gestió del Big Data sanitari català, amb excepció de les 
investigacions portades a terme pels investigadors del propi centre seguint la regla-
mentació interna corresponent.

Palau del Parlament, 23 de juny de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Martín Eusebio Barra López, diputat, GP C’s 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la democràcia  
i les iniciatives legislatives populars
302-00057/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 31193 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.06.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 31193)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt 

del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la democràcia i les iniciatives legisla-
tives populars (tram. 302-00057/11).

Esmena 1, GP CSP
De supressió i addició a l’apartat 2
2. Instar el Govern de la Generalitat a presentar un Projecte de Llei que reculli el 

contingut material els objectius i l’esperit de la Proposició de llei del sistema educa-
tiu de Catalunya, rebutjat per les esmenes a la totalitat dels grups parlamentaris del 
JxSi i el PP en el Ple del 18 de maig de 2016.

Palau del Parlament, 23 de juny de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu ad-

junt, GP CSP 
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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’Afers Socials i 
Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre 
les raons per les quals el Departament no exerceix l’acusació popular 
en el procés contra l’exprofessor de gimnàstica del col·legi Maristes 
Sants - Les Corts, de Barcelona
354-00073/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del 
GP CSP (reg. 31132).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Guiomar Todó, en representació de 
Save the Children, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una 
prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit 
anys
352-00399/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 30095).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.

Proposta de compareixença de Carlos Villagrasa Alcalide, president 
del Congrés de la Infància, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir 
una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de 
divuit anys
352-00400/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 30095).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.
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Proposta de compareixença de Mario Cuixart Cardús, vicepresident 
de la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, 
de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per 
infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00401/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 30095).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.

Proposta de compareixença de Quima Oliver Ricart, coordinadora 
d’UNICEF a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir 
una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de 
divuit anys
352-00402/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 30095).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.

Proposta de compareixença de Rosa Balaguer, en representació del 
Casal dels Infants, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una 
prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit 
anys
352-00403/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 30095).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Estanis Martín de Nicolás, 
director general de Stub-Hub International, amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
352-00404/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 30096).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 27.06.2016.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Espanyola d’Economia Digital (Adigital) amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
352-00405/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 30096).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 27.06.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió de 
Consumidors de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i recreatives
352-00406/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 30096).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 27.06.2016.

Proposta de compareixença d’Emilie Rivas, en representació de Save 
the Children, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació 
econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00408/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 30285).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.

Proposta de compareixença de Conxita Martínez Martínez, 
presidenta de la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació 
econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00409/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 30285).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.
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Proposta de compareixença d’Anna Suñer, en representació de la 
Plataforma d’Infància per Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a 
establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors 
de divuit anys
352-00410/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 30285).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.

Proposta de compareixença d’Anna Folch, presidenta de l’UNICEF 
a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació 
econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00411/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 30285).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Carlos Luca de Tena, en 
representació d’eBay, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives
352-00417/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 30308).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 27.06.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’Iñaki Uriarte, en representació 
d’Adigital, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
352-00418/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 30308).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 27.06.2016.
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Proposta d’audiència en ponència d’Estanis Martín de Nicolás, en 
representació de la plataforma StubHub, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
352-00419/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 30308).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 27.06.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Juan García, en representació 
de l’Associació Funcional per la Integració Social, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
352-00420/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 30308).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 27.06.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Comitè 
Català de Representants de Persones amb Discapacitat amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
352-00421/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 30308).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 27.06.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi 
d’Enginyers Tècnics de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
352-00422/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 30308).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 27.06.2016.
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Proposta d’audiència en ponència d’Oriol Mir, catedràtic de 
dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
352-00423/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 30308).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 27.06.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Salvador Domínguez, en 
representació de la Unió de Consumidors de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
352-00424/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 30308).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 27.06.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Guiomar Todó, en representació 
de Save the Children, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir 
una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de 
divuit anys
352-00427/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 31149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Aguilera, en 
representació de la Creu Roja a Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les 
famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a 
càrrec menors de divuit anys
352-00428/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 31149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
de Famílies Nombroses de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a 
establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors 
de divuit anys
352-00429/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 31149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
de Famílies Monoparentals de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, 
per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec 
menors de divuit anys
352-00430/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 31149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Quima Oliver i Ricart, en 
representació de l’UNICEF, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir 
una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de 
divuit anys
352-00431/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 31149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Àngels Guiteras, en 
representació de l’Associació Benestar i Desenvolupament, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de 
suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per 
infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00432/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 31149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.
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Proposta d’audiència per escrit d’una representació de l’Institut de 
Política Familiar amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació 
econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00433/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 31149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.

Proposta d’audiència en comissió del cap del Servei de Prevenció de 
la Subdirecció General Tècnica de la Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvament amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
352-00434/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 31154).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 27.06.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Jaume Bosch Mestres, 
responsable de programes de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
352-00435/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 31154).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 27.06.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Eugeni Calsamiglia, director 
general de Ticketmaster, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i recreatives
352-00436/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 31154).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 27.06.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Rafel Folch, tècnic superior 
de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
352-00437/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 31154).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 27.06.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Raúl Sánchez, director executiu 
de l’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les 
famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a 
càrrec menors de divuit anys
352-00439/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 31162).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Daniel Arasa, president de la 
Plataforma per la Família Catalunya-ONU, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, 
per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec 
menors de divuit anys
352-00440/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 31162).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Catalana per la Infància Maltractada amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a 
establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors 
de divuit anys
352-00441/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 31162).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Mercè Claramunt, advocada 
i mediadora, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
352-00442/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 31197).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 27.06.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Emília Andreu, tècnica de 
l’Administració, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
352-00443/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 31197).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 27.06.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Aïda Gascón, presidenta d’Anima 
Naturalis, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
352-00444/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 31197).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 27.06.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Anna Mulà, advocada, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
352-00445/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 31197).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 27.06.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Jordi San José Buenaventura, 
alcalde de Sant Feliu de Llobregat, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
352-00446/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 31197).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 27.06.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Raimon Margalef, tècnic jurídic 
de la Unió de Consumidors de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
352-00447/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 31197).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 27.06.2016.

Proposta d’audiència en comissió de representants de l’UNICEF a 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació 
econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00448/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 31274).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.

Proposta d’audiència en comissió de representants de la Federació 
d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de 
suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per 
infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00449/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 31274).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.

Proposta d’audiència en comissió de representants de la Plataforma 
d’Infància de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir 
una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de 
divuit anys
352-00450/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 31274).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de representants de la Taula per la 
Infància i l’Adolescència a Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a 
establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors 
de divuit anys
352-00451/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 31274).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Ferran Casas, doctor, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de 
suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per 
infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00452/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 31274).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Marta Sadurní, doctora, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de 
suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per 
infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00453/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 31274).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Pere Amorós, doctor, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de 
suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per 
infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00454/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 31274).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de M. Ángeles Balsells, doctora, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, 
de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per 
infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00455/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 31274).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.

Proposta d’audiència en comissió de representants de la Federació 
d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport 
a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i 
joves a càrrec menors de divuit anys
352-00456/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 31274).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Olga Cantó, professora 
universitària, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació 
econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00457/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 31274).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Luis Ayala, catedràtic, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de 
suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per 
infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00458/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 31274).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Pau Marí-Klose, professor 
universitari, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació 
econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00459/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 31274).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Gösta Esping-Andersen, 
catedràtic, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació 
econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00460/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 31274).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Maria Truñó, directora de 
l’Institut Municipal d’Infància i Món Urbà, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, 
per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec 
menors de divuit anys
352-00461/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 31274).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Albert Julià Cano, professor 
universitari, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació 
econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00462/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 31274).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Margarita Marí-Klose, 
professora universitària, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir 
una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de 
divuit anys
352-00463/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 31274).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.

Proposta d’audiència en comissió del secretari d’Afers Socials i 
Famílies amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació 
econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00464/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 31274).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.

Proposta d’audiència en comissió del director general d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir 
una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de 
divuit anys
352-00465/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 31274).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.

Proposta d’audiència en comissió de la directora general de Famílies 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, 
de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per 
infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00466/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 31274).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de la directora general de 
Pressupostos amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació 
econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00467/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 31274).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.

Proposta d’audiència en comissió de representants de Save the 
Children amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació 
econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00468/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 31274).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.

Proposta d’audiència en comissió de representants de la Creu Roja 
a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació 
econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00469/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 31274).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.

Proposta d’audiència en comissió de representants del Casal dels 
Infants amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació 
econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00470/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 31274).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de David Aduriz, en representació 
de FICE Cat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació 
econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00471/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 31274).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Toni Vilà, autor d’un informe 
de la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i 
l’Adolescència, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació 
econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00472/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 31274).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Júlia Montserrat, autora d’un 
informe de la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància 
i l’Adolescència, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació 
econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00473/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 31274).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Francisco Centeno López, 
educador social de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de 
suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per 
infants i joves a càrrec menors de divuit anys
352-00474/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 31279).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.
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Proposta d’audiència en ponència de M. Carmen Fernández Ayerbe, 
diplomada en treball social, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir 
una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de 
divuit anys
352-00475/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 31279).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.06.2016.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Ausàs i Coll, exconseller de 
Governació i expresident del Consell d’Administració del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió 
de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre el contingut de 
l’Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes 1/2016, sobre 
el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, 
corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012, amb relació al projecte 
Xarxa Oberta
356-00160/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 26305).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes, 28.06.2016.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Bosch i Garcia, exsecretari de 
Telecomunicacions i exvicepresident del Consell d’Administració del 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant 
la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre el 
contingut de l’Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes 
1/2016, sobre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació, corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012, amb relació 
al projecte Xarxa Oberta
356-00161/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 26305).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes, 28.06.2016.
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Sol·licitud de compareixença de Joan Boada i Masoliver, ex-secretari 
general d’Interior i exvicepresident del Consell d’Administració del 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant 
la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre el 
contingut de l’Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes 
1/2016, sobre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació, corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012, amb relació 
al Projecte Xarxa Oberta
356-00162/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 26305).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes, 28.06.2016.

Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Checa López, ex-
director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de 
la Informació, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes 
perquè informi sobre el contingut de l’Informe de fiscalització 
de la Sindicatura de Comptes 1/2016, sobre el Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, corresponent als 
exercicis 2010, 2011 i 2012, amb relació al projecte Xarxa Oberta
356-00163/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 26305).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes, 28.06.2016.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Escalé i Castelló, director 
gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre el contingut de l’Informe de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes 1/2016, sobre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació, corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012, amb 
relació al projecte Xarxa Oberta
356-00164/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 26305).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes, 28.06.2016.
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Sol·licitud de compareixença del director general de Xarxa Oberta de 
Comunicació i Tecnologia de Catalunya el 2012 davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre el contingut de l’Informe 
de fiscalització de la Sindicatura de Comptes 1/2016, sobre el Centre 
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, corresponent 
als exercicis 2010, 2011 i 2012, amb relació al projecte Xarxa Oberta
356-00165/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 26305).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes, 28.06.2016.

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

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge», el 28.06.2016.

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge», el 28.06.2016.

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge», el 28.06.2016.
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Compareixença de Ferran Busquets, en representació d’Arrels 
Fundació, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per 
a l’habitatge
353-00023/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures ur-
gents per a l’habitatge», el 28.06.2016.

Compareixença de Juan Gómez Martínez, notari, amb relació al 
Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
353-00100/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de Justícia, tinguda el 28.06.2016, 
DSPC-C 159.

Compareixença de Susana Navas Navarro, catedràtica de dret civil 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions 
i els contractes
353-00102/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de Justícia, tinguda el 28.06.2016, 
DSPC-C 159.
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	352-00401/11
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Quima Oliver Ricart, coordinadora d’UNICEF a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menor
	352-00402/11
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Rosa Balaguer, en representació del Casal dels Infants, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menor
	352-00403/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Estanis Martín de Nicolás, director general de Stub-Hub International, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	352-00404/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Espanyola d’Economia Digital (Adigital) amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	352-00405/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió de Consumidors de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	352-00406/11
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Emilie Rivas, en representació de Save the Children, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de
	352-00408/11
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença de Conxita Martínez Martínez, presidenta de la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una pre
	352-00409/11
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Anna Suñer, en representació de la Plataforma d’Infància per Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves
	352-00410/11
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Anna Folch, presidenta de l’UNICEF a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divu
	352-00411/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Carlos Luca de Tena, en representació d’eBay, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	352-00417/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Iñaki Uriarte, en representació d’Adigital, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	352-00418/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Estanis Martín de Nicolás, en representació de la plataforma StubHub, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	352-00419/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Juan García, en representació de l’Associació Funcional per la Integració Social, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	352-00420/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	352-00421/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi d’Enginyers Tècnics de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	352-00422/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Oriol Mir, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	352-00423/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Salvador Domínguez, en representació de la Unió de Consumidors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	352-00424/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Guiomar Todó, en representació de Save the Children, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec m
	352-00427/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Aguilera, en representació de la Creu Roja a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves 
	352-00428/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i j
	352-00429/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Famílies Monoparentals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants
	352-00430/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Quima Oliver i Ricart, en representació de l’UNICEF, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec m
	352-00431/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Àngels Guiteras, en representació de l’Associació Benestar i Desenvolupament, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per in
	352-00432/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència per escrit d’una representació de l’Institut de Política Familiar amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec men
	352-00433/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió del cap del Servei de Prevenció de la Subdirecció General Tècnica de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i r
	352-00434/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Jaume Bosch Mestres, responsable de programes de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	352-00435/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Eugeni Calsamiglia, director general de Ticketmaster, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	352-00436/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Rafel Folch, tècnic superior de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	352-00437/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Raúl Sánchez, director executiu de l’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica
	352-00439/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Daniel Arasa, president de la Plataforma per la Família Catalunya-ONU, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants 
	352-00440/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana per la Infància Maltractada amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i
	352-00441/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Mercè Claramunt, advocada i mediadora, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	352-00442/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Emília Andreu, tècnica de l’Administració, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	352-00443/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Aïda Gascón, presidenta d’Anima Naturalis, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	352-00444/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Anna Mulà, advocada, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	352-00445/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Jordi San José Buenaventura, alcalde de Sant Feliu de Llobregat, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	352-00446/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Raimon Margalef, tècnic jurídic de la Unió de Consumidors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
	352-00447/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de representants de l’UNICEF a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit
	352-00448/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de representants de la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestaci
	352-00449/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de representants de la Plataforma d’Infància de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec
	352-00450/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de representants de la Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants 
	352-00451/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Ferran Casas, doctor, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
	352-00452/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Marta Sadurní, doctora, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
	352-00453/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Pere Amorós, doctor, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
	352-00454/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de M. Ángeles Balsells, doctora, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
	352-00455/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de representants de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmic
	352-00456/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Olga Cantó, professora universitària, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit 
	352-00457/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Luis Ayala, catedràtic, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
	352-00458/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Pau Marí-Klose, professor universitari, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divu
	352-00459/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Gösta Esping-Andersen, catedràtic, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit an
	352-00460/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Maria Truñó, directora de l’Institut Municipal d’Infància i Món Urbà, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i
	352-00461/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Albert Julià Cano, professor universitari, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de di
	352-00462/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Margarita Marí-Klose, professora universitària, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors
	352-00463/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió del secretari d’Afers Socials i Famílies amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit
	352-00464/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a cà
	352-00465/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de la directora general de Famílies amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
	352-00466/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de la directora general de Pressupostos amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit 
	352-00467/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de representants de Save the Children amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit an
	352-00468/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de representants de la Creu Roja a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de di
	352-00469/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de representants del Casal dels Infants amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit 
	352-00470/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de David Aduriz, en representació de FICE Cat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de 
	352-00471/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Toni Vilà, autor d’un informe de la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a esta
	352-00472/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Júlia Montserrat, autora d’un informe de la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, pe
	352-00473/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Francisco Centeno López, educador social de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòm
	352-00474/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de M. Carmen Fernández Ayerbe, diplomada en treball social, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrr
	352-00475/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jordi Ausàs i Coll, exconseller de Governació i expresident del Consell d’Administració del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre el
	356-00160/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jordi Bosch i Garcia, exsecretari de Telecomunicacions i exvicepresident del Consell d’Administració del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè inf
	356-00161/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joan Boada i Masoliver, ex-secretari general d’Interior i exvicepresident del Consell d’Administració del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè in
	356-00162/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Checa López, ex-director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre el contingut de l’Informe de fiscalització de 
	356-00163/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jordi Escalé i Castelló, director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el contingut de l’Informe de fiscalització de la Sindic
	356-00164/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Xarxa Oberta de Comunicació i Tecnologia de Catalunya el 2012 davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el contingut de l’Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes 1/201
	356-00165/11
	Sol·licitud


	4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença d’una representació de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
	353-00002/11
	Substanciació

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

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

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

	Compareixença de Juan Gómez Martínez, notari, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	353-00100/11
	Substanciació

	Compareixença de Susana Navas Navarro, catedràtica de dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
	353-00102/11
	Substanciació




