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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de
modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de
Catalunya
200-00005/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP PPC; GP CSP (reg. 33295; 33392; 33454; 33605).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4 dies hàbils (del 28.07.2016 al
02.09.2016).
Finiment del termini: 05.09.2016; 12:00 h.

Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig,
de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les
cooperatives
200-00008/11
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP PPC (reg. 33706; 33737; 33819).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 28.07.2016; 12:00 h.

Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació
pública
200-00009/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC (reg. 33707; 33820).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 29.07.2016 a
l’1.09.2016).
Finiment del termini: 02.09.2016; 12:00 h.

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
202-00017/11
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP PPC (reg. 33708; 33738; 33821).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 29.07.2016 a l’1.09.2016).
Finiment del termini: 02.09.2016; 12:00 h.

3.01.01. Projectes de llei

5

BOPC 196
27 de juliol de 2016

Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24
de desembre
202-00022/10
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP PPC (reg. 33709; 33739; 33822).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.07.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC (reg. 33836; 33855; 33922).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.09.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de mesures urgents per al millorament de la
qualitat en la prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris
202-00037/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP JS (reg. 33463; 33471).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 29.07.2016 al 02.09.2016).
Finiment del termini: 05.09.2016; 12:00 h.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.20.

Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a elegir set membres de la Comissió de Control de
les Consultes Populars no Referendàries
284-00006/11
PROPOSTES DE CANDIDATS
Reg. 33871 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.07.2016
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 33871)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica que Josu de Miguel
Bárcena ha estat designat com a membre de la Comissió de Control de les Consultes Populars no Referendàries (tram. 284-00006/11), en substitució de José Carlos
Remotti Carbonell, que causa baixa per desistiment per part de la persona proposta. Així mateix, es presenta en un document annex a la designació el currículum de
Josu de Miguel Bárcena.
Palau del Parlament, 25 de juliol de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s
N. de la r.: El currículum del candidat pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.
3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

6

BOPC 196
27 de juliol de 2016

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les biblioteques escolars
250-00493/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 33838).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 29.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la formació d’especialistes en
biblioteques escolars
250-00494/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 33839).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 29.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’ús de WhatsApp com a mitjà de
comunicació
250-00495/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 33840).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 29.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el compliment del Conveni col·lectiu de
l’Hospital Universitari Sant Joan, de Reus
250-00496/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 33841).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 29.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la recuperació del servei de la línia S5
de Ferrocarrils de la Generalitat a Rubí
250-00497/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 33842; 33859).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 29.07.2016; 12:00 h.
3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla estratègic de
reactivació socioeconòmica del Baix Penedès
250-00498/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 33843).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 29.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el finançament de la llet sense lactosa
per als infants amb intolerància
250-00499/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 33844).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 29.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el finançament de les màscares
d’inhalació pediàtrica
250-00500/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 33845).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 29.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’oferta del cicle formatiu
d’administració i finances a l’Institut J. V. Foix, de Rubí
250-00502/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 33846).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 29.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les proves complementàries sol·licitades
per l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques per a malalts de
síndromes de sensibilització central
250-00503/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 33847).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 29.07.2016; 12:00 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la creació del bus universitari per a
l’àmbit de la Universitat Rovira i Virgili
250-00504/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 33848; 33860).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 29.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures relatives a una
alimentació específica per a menors amb intoleràncies o al·lèrgies
alimentàries
250-00506/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 33849).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 29.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció del canal SegarraGarrigues
250-00507/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 33850).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 29.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el desplegament integral de la Llei
11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia
250-00509/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 33851).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 29.07.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el millorament del transport públic als
municipis de la plana del delta del Llobregat
250-00510/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 33852; 33861).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 29.07.2016; 12:00 h.
3.10.25. Propostes de resolució
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3.10.45.

Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern

Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública
259-00001/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP PPC (reg. 33888; 33908).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.07.2016 al 02.09.2016).
Finiment del termini: 05.09.2016; 12:00 h.

3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern
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4.

Informació

4.53.

Sessions informatives i compareixences

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Bibliomèdia
davant la Comissió d’Ensenyament perquè informi sobre la
conveniència d’establir i mantenir biblioteques als centres educatius
356-00211/11
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP C’s (reg. 33736).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 21.07.2016.

Sol·licitud de compareixença de Joan Puigdollers, gerent de
l’Àmbit Metropolità de la Regió Sanitària de Barcelona, davant la
Comissió de Salut perquè informi sobre les conseqüències en els
expedients de contractació pública de l’escissió feta per la Fundació
Sociosanitària de Barcelona a favor de la Clínica Secretari Coloma
356-00268/11
SOL·LICITUD

Presentació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s (reg. 32760).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.07.2016.

Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de la Salut
davant la Comissió de Salut perquè expliqui les conseqüències en els
expedients de contractació pública de l’escissió feta per la Fundació
Sociosanitària de Barcelona a favor de la Clínica Secretari Coloma
356-00278/11
SOL·LICITUD

Presentació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s (reg. 32852).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.07.2016.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de
Contractació Pública davant la Comissió de Salut perquè expliqui
les conseqüències en els expedients de contractació pública de
l’escissió feta per la Fundació Sociosanitària de Barcelona a favor de
la Clínica Secretari Coloma
356-00279/11
SOL·LICITUD

Presentació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s (reg. 32853).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.07.2016.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença
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356-00284/11
SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Candini i Puig, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel
Sí en la Comissió de Salut (reg. 33187).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.07.2016.

Sol·licitud de compareixença de representants del Comitè 1r de
Desembre davant la Comissió de Salut perquè informin sobre
l’Acord nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH i contra l’estigma
relacionat
356-00287/11
SOL·LICITUD

Presentació: Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut (reg. 33298).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.07.2016.

Sol·licitud de compareixença de Roger Loppacher, president del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió de Control
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
perquè expliqui l’Informe específic de pluralitat a la televisió i a la
ràdio durant la campanya de les eleccions generals 2016
356-00292/11
SOL·LICITUD

Presentació: Marta Ribas Frías, del GP CSP (reg. 33430).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 21.07.2016.

Sol·licitud de compareixença de representants de l’associació
Projecte dels Noms davant la Comissió de Salut perquè informi sobre
l’Acord nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i
contra l’estigma relacionat
356-00293/11
SOL·LICITUD

Presentació: Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut (reg. 33432).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.07.2016.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Grup
Bibliomèdia davant la Comissió d’Ensenyament perquè presenti
propostes per a activar les biblioteques dels centres educatius
356-00294/11
SOL·LICITUD

Presentació: Anna Simó i Castelló, Sonia Sierra Infante, María José García Cuevas,
Pilar Castillejo Medina, portaveus dels grups parlamentaris en la Comissio d’Ensenyament; Alícia Romero Llano, del GP SOC; Marc Vidal i Pou, del GP CSP (reg.
33575).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 21.07.2016.

4.88.

Consells assessors del Parlament

4.88.01.

Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)

Modificació de les Normes d’organització del Consell Assessor del
Parlament sobre Ciència i Tecnologia
395-00018/11
ACORD

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 19 de juliol de 2016, de conformitat amb el que estableixen les Normes d’organització del Consell Assessor
del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT), del 10 novembre de 2008, ha
acordat:
1. Modificar la lletra e de l’article 7.4 de les Normes d’organització del Consell
Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia, del 10 novembre de 2008, que
resta redactada de la manera següent:
«e) Un membre en representació d’un centre de recerca i investigació de Catalunya, a proposta de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca.»
2. Sol·licitar a l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca que designi un membre perquè formi part del CAPCIT en l’onzena legislatura.
Palau del Parlament, 19 de juliol de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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