BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XI legislatura · tercer període · número 250 · dijous 3 de novembre de 2016

TAU L A D E C O N T I N G U T
1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
1.10. Acords i resolucions
Resolució 320/XI del Parlament de Catalunya, sobre la inclusió de Querol en la denominació d’origen Penedès
250-00487/11
Adopció

9

Resolució 321/XI del Parlament de Catalunya, sobre la construcció del nou edifici
de l’Escola El Vinyet, de Solsona
250-00343/11
Adopció

9

Resolució 322/XI del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment del finançament
de les beques de menjador
250-00344/11
Adopció

10

Resolució 323/XI del Parlament de Catalunya, sobre el manteniment de l’oferta educativa a les escoles públiques de Vilanova i la Geltrú
250-00345/11
Adopció

10

Resolució 324/XI del Parlament de Catalunya, sobre la construcció de l’Institut Joan
Solà, de Torrefarrera, i la retirada dels mòduls prefabricats provisionals
250-00351/11
Adopció

11

Resolució 325/XI del Parlament de Catalunya, sobre els treballs interdepartamentals
per a fer front a la no-graduació en educació secundària obligatòria
250-00354/11
Adopció

12

Resolució 326/XI del Parlament de Catalunya, sobre la dotació econòmica de les
obres per al millorament dels centres educatius i sobre els centres escolars de Rubí
250-00374/11
Adopció

12

3. Tramitacions en curs
3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
3.01.01. Projectes de llei
Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del
funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives
200-00008/11
Ponència per a elaborar l’Informe

13

Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
200-00010/11
Pròrroga del termini per a proposar compareixences

13

3.01.02. Proposicions de llei
Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
202-00018/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat

14
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Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
202-00029/11
Pròrroga del termini per a proposar compareixences

14

Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la
nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
202-00035/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat

14

Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer,
segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
202-00039/11
Pròrroga del termini per a proposar compareixences
Pròrroga del termini per a proposar compareixences

14
14

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010,
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
202-00041/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

15

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
3.10.25. Propostes de resolució
Proposta de resolució sobre la mort de l’activista sahrauí Brahim Saika
250-00393/11
Esmenes presentades

15

Proposta de resolució sobre l’agenda 2030 de l’ONU
250-00395/11
Esmenes presentades

16

Proposta de resolució sobre el foment de l’atenció a persones amb Alzheimer i a
llurs familiars
250-00570/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

16

Proposta de resolució sobre la construcció de la nova Escola El Roser, del Poal
250-00571/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

16

Proposta de resolució sobre la situació humanitària al Iemen
250-00572/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

17

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat a les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell
250-00573/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

17

Proposta de resolució sobre la seguretat al municipi de Sant Cugat del Vallès
250-00574/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

17

Proposta de resolució sobre la determinació del tipus de llum d’avís dels vehicles
de les agrupacions de defensa forestal
250-00575/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

17

Proposta de resolució sobre la quantificació del nombre màxim d’óssos al territori
250-00576/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

17

Proposta de resolució sobre els pagaments als ramaders afectats per atacs d’óssos
250-00577/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

18

Proposta de resolució sobre el Pla especial urbanístic del centre de gestió de residus de la Garrotxa
250-00578/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

18

Proposta de resolució sobre el foment a les escoles del coneixement de l’esclavitud
250-00580/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre la repressió a Gàmbia
250-00581/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

18

Proposta de resolució sobre el bloqueig de la Franja de Gaza
250-00582/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

18

Proposta de resolució sobre l’Escola Montpedrós, de Santa Coloma de Cervelló
250-00583/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

19

Proposta de resolució sobre la transparència en la publicitat institucional de la Generalitat i les administracions locals
250-00584/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

19

Proposta de resolució sobre el transport escolar a l’Escola Joan Maragall de Rubí
250-00585/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

19

Proposta de resolució sobre la creació de la plaça de procurador o procuradora
d’infants i adolescents
250-00586/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

19

Proposta de resolució sobre la declaració del Dia Mundial de la Salut Mental Materna
250-00587/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

19

Proposta de resolució sobre l’escola Cal·lípolis, de la Pineda, a Vila-seca
250-00588/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

20

Proposta de resolució sobre els concursos per a adjudicar el transport sanitari
250-00589/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

20

Proposta de resolució sobre les condicions del transport sanitari
250-00590/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

20

Proposta de resolució sobre les agressions i les coaccions a professionals sanitaris
250-00591/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

20

Proposta de resolució sobre la publicació anual d’informes sobre antivirals per a
l’hepatitis C a les presons catalanes
250-00592/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

20

Proposta de resolució sobre els efectes de la sentència del Tribunal de Justícia de
la Unió Europea del 14 de setembre de 2016 sobre els treballadors de la Generalitat
250-00593/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

21

Proposta de resolució sobre les infraestructures viàries a Molins de Rei
250-00594/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

21

Proposta de resolució sobre la fi del conflicte armat a Colòmbia
250-00595/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

21

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei
de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura
270-00002/11
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups socials presentades pels grups parlamentaris
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups socials
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat
Taula de contingut

21
23
23
24
3

BOPC 250
3 de novembre de 2016

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei
de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres
normes relacionades
270-00004/11
Pròrroga del termini per a proposar compareixences

24

4. Informació
4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el conseller de Justícia perquè informi sobre els incidents als centres penitenciaris
354-00090/11
Retirada de la sol·licitud

25

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el conseller de Justícia perquè informi sobre la gestió del personal al servei de l’Administració de justícia
354-00091/11
Rebuig de la sol·licitud

25

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma TRANSforma la
Salut davant la Comissió de Salut perquè presenti la seva proposta de model d’atenció integral a la salut de les persones trans
356-00184/11
Retirada de la sol·licitud

25

Sol·licitud de compareixença de representants de Transforma la Salut davant la Comissió de Salut perquè expliquin la proposta per a un nou model d’atenció a la salut
de les persones transsexuals
356-00234/11
Acord sobre la sol·licitud

25

Sol·licitud de compareixença de Xavier Torra, president d’Eurecat, davant la Comissió
d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre el desenvolupament i el futur d’Eurecat després de la integració de sis centres tecnològics avançats
356-00236/11
Acord sobre la sol·licitud

26

Sol·licitud de compareixença de José María Moreno, director general de l’Associació Espanyola de Videojocs, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè
presenti les necessitats i les oportunitats del sector dels videojocs
356-00237/11
Acord sobre la sol·licitud

26

Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Agència Catalana del Consum davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè expliqui les gestions fetes amb
Vueling pels problemes produïts a l’aeroport de Barcelona - el Prat
356-00242/11
Retirada de la sol·licitud

26

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la congelació dels preus de les
taxes universitàries per al curs 2016-2017
356-00247/11
Acord sobre la sol·licitud

26

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Ribera i Puig, directora de l’Agència Catalana del Consum, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè expliqui
les actuacions dutes a terme amb relació a la crisi de Vueling
356-00252/11
Retirada de la sol·licitud

27

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Xarxa de Clústers Catalans
(clusters.cat) davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè exposi les seves
activitats i la situació i l’evolució dels clústers
356-00265/11
Acord sobre la sol·licitud

Taula de contingut

27

4

BOPC 250
3 de novembre de 2016

Sol·licitud de compareixença del Síndic de Greuges davant la Comissió del Síndic de
Greuges perquè informi sobre el desmantellament d’una xarxa de pedofília
356-00312/11
Sol·licitud

27

Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant
la Comissió de Justícia perquè informi sobre els incidents als centres penitenciaris
356-00316/11
Rebuig de la sol·licitud

27

Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Oberta de Catalunya davant
la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè presenti la memòria i informi sobre
les actuacions de la Universitat Oberta de Catalunya
356-00332/11
Acord sobre la sol·licitud

27

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Guies de Turisme
Habilitats per la Generalitat de Catalunya per un Turisme Responsable i de Qualitat
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi de les propostes de
regulació de la figura dels guies turístics acreditats
356-00336/11
Acord sobre la sol·licitud

28

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Fernández, secretari general de l’Associació
Espanyola d’Empreses Productores i Desenvolupadores de Videojocs i Software
d’Entreteniment, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre el futur del sector
356-00340/11
Acord sobre la sol·licitud

28

Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la
Comissió de Justícia perquè informi sobre les agressions a funcionaris als centres
penitenciaris
356-00346/11
Rebuig de la sol·licitud

28

Sol·licitud de compareixença de Francesc López, coordinador de l’Agrupació dels
Cossos d’Administració d’Institucions Penitenciàries, davant la Comissió de Justícia
perquè informi sobre les agressions a funcionaris als centres penitenciaris
356-00347/11
Rebuig de la sol·licitud

28

Sol·licitud de compareixença de Carlos Ardanaz, coordinador de l’Agrupació del
Personal Penitenciari de Comissions Obreres de Catalunya, davant la Comissió de
Justícia perquè informi sobre les agressions a funcionaris als centres penitenciaris
356-00348/11
Rebuig de la sol·licitud

29

Sol·licitud de compareixença de José Luis Escudero, responsable de CSIF - Institucions Penitenciàries de Catalunya, davant la Comissió de Justícia perquè informi
sobre les agressions a funcionaris als centres penitenciaris
356-00349/11
Rebuig de la sol·licitud

29

Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Rovira i Virgili davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè presenti l’informe anual sobre les activitats
de docència, recerca i tercera missió de la Universitat
356-00358/11
Acord sobre la sol·licitud

29

Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació Veus davant la Comissió de Salut perquè expliquin el projecte «Contenció mecànica 0» i les iniciatives i experiències internacionals per a la transformació de la xarxa de salut mental
356-00362/11
Sol·licitud

29

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comissió de Salut perquè expliqui la situació del projecte de creació d’una facultat de
medicina a la Universitat de Vic
356-00366/11
Sol·licitud
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell d’Estudiants de Medicina de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè exposi la seva posició respecte
al projecte de creació d’una facultat de medicina a la Universitat de Vic
356-00367/11
Sol·licitud

30

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la delegació catalana de la Federació Espanyola de Malalties Rares davant la Comissió de Salut perquè expliqui
les actuacions que duu a terme la Federació
356-00370/11
Sol·licitud

30

Sol·licitud de compareixença de Jordi Montaña i Matosas, rector de la Universitat
de Vic, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè exposi les activitats
de la Universitat
356-00371/11
Sol·licitud

30

Sol·licitud de compareixença de María de los Llanos de Luna Tobarra, delegada del
Govern de l’Estat a Catalunya, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació,
Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la política del Govern
de l’Estat amb relació als centres d’internament d’estrangers
356-00374/11
Sol·licitud

31

Sol·licitud de compareixença d’Andrés García Berrio, membre de Tanquem els CIE,
davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la situació dels centres d’internament d’estrangers
356-00375/11
Sol·licitud

31

Sol·licitud de compareixença del director general de Protecció Civil davant la Comissió de Seguretat Viària perquè expliqui la previsió del Pla Neucat per a l’hivern
356-00376/11
Sol·licitud

31

Sol·licitud de compareixença de representants de la Generalitat en el Consorci Casa
Àsia davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè expliquin la situació de la Casa Àsia i el seu paper en el desenvolupament del Pla estratègic d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea 2015-2018
356-00391/11
Sol·licitud

31

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i
d’altres persones
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de Perjudicats
per la Confiscació del Govern Franquista amb relació a la Proposta per a presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei
de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets
i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la
guerra civil i la dictadura
353-00170/11
Substanciació

32

Compareixença en ponència de Manuel de Bofarull, advocat i doctor en dret, amb
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per
la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van
patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura
353-00171/11
Substanciació

32

Compareixença de representants de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a presentar les activitats de l’associació i exposar les inquietuds del col·lectiu professional que representen
357-00121/11
Substanciació
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Compareixença de representants de Transforma la Salut davant la Comissió de Salut
per a explicar la proposta per a un nou model d’atenció a la salut de les persones
transsexuals
357-00269/11
Acord de tenir la sessió de compareixença
Substanciació

33
33

Compareixença de Xavier Torra, president d’Eurecat, davant la Comissió d’Empresa
i Coneixement per a informar sobre el desenvolupament i el futur d’Eurecat després
de la integració de sis centres tecnològics avançats
357-00270/11
Acord de tenir la sessió de compareixença

33

Compareixença de José María Moreno, director general de l’Associació Espanyola
de Videojocs, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a presentar les necessitats i les oportunitats del sector dels videojocs
357-00271/11
Acord de tenir la sessió de compareixença

33

Compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comissió d’Empresa
i Coneixement per a informar sobre la congelació dels preus de les taxes universitàries per al curs 2016-2017
357-00272/11
Acord de tenir la sessió de compareixença

33

Compareixença d’una representació de la Xarxa de Clústers Catalans (clusters.cat)
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a exposar les seves activitats i la
situació i l’evolució dels clústers
357-00273/11
Acord de tenir la sessió de compareixença

34

Compareixença del rector de la Universitat Oberta de Catalunya davant la Comissió
d’Empresa i Coneixement per a presentar la memòria i informar sobre les actuacions
de la Universitat Oberta de Catalunya
357-00274/11
Acord de tenir la sessió de compareixença

34

Compareixença d’una representació de l’Associació de Guies de Turisme Habilitats
per la Generalitat de Catalunya per un Turisme Responsable i de Qualitat davant la
Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar de les propostes de regulació de
la figura dels guies turístics acreditats
357-00275/11
Acord de tenir la sessió de compareixença

34

Compareixença d’Antonio Fernández, secretari general de l’Associació Espanyola
d’Empreses Productores i Desenvolupadores de Videojocs i Software d’Entreteniment, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre el futur
del sector
357-00276/11
Acord de tenir la sessió de compareixença

34

Compareixença del rector de la Universitat Rovira i Virgili davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a presentar l’informe anual sobre les activitats de docència,
recerca i tercera missió de la Universitat
357-00277/11
Acord de tenir la sessió de compareixença

35

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el president del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya per a presentar la memòria del Tribunal corresponent al 2015
359-00010/11
Substanciació

35

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern
i d’altres òrgans
4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de
despatx
Encàrrec del despatx del conseller de Cultura al conseller d’Empresa i Coneixement
330-00039/11
Presentació: president de la Generalitat
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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 320/XI del Parlament de Catalunya, sobre la inclusió de
Querol en la denominació d’origen Penedès
250-00487/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, sessió 6, 25.10.2016, DSPC-C 224

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en la sessió tinguda
el dia 25 d’octubre de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la
inclusió de Querol en la denominació d’origen Penedès (tram. 250-00487/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 33415).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a proposar al Consell Regulador de
la Denominació d’Origen Penedès la presa en consideració de la inclusió del municipi de Querol en la zona de producció de la denominació d’origen Penedès, amb la
mediació del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l’Institut
Català de la Vinya i el Vi, tal com han sol·licitat els viticultors de la zona i l’Ajuntament de Querol, tenint en compte que no existeixen altres procediments per a ampliar la zona de producció de les denominacions d’origen vitivinícoles de Catalunya que els que consten en la legislació corresponent, la qual determina que l’òrgan
competent per a ampliar la zona de producció és la denominació d’origen.
Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2016
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comissió, Marisa Xandri Pujol

Resolució 321/XI del Parlament de Catalunya, sobre la construcció
del nou edifici de l’Escola El Vinyet, de Solsona
250-00343/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Ensenyament, sessió 13, 25.10.2016, DSPC-C 223

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 25 d’octubre de 2016,
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de
l’Escola El Vinyet, de Solsona (tram. 250-00343/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
de Junts pel Sí (reg. 27947).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure en els pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2017, d’acord amb la previsió del Departament d’Ensenyament, la dotació pressupostària necessària perquè les obres de construcció del nou
edifici de l’Escola El Vinyet, de Solsona, puguin començar durant l’any 2017.
Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Alberto Villagrasa Gil; el president de
la Comissió, Rafel Bruguera Batalla
1.10. Acords i resolucions
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Resolució 322/XI del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment
del finançament de les beques de menjador
250-00344/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Ensenyament, sessió 13, 25.10.2016, DSPC-C 223

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 25 d’octubre de 2016, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el garantiment del finançament de
les beques de menjador atorgades el curs 2015-2016 (tram. 250-00344/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 27948).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Garantir, en cada exercici pressupostari, la dotació pressupostària suficient, i
el finançament de cada curs escolar, de totes les beques de menjador, ja concedides
o que s’hagin de concedir, a tots els sol·licitants que compleixin els requisits legals
exigits, per mitjà d’una partida oberta destinada a donar resposta a totes les necessitats que puguin sorgir durant el curs.
b) Revisar cada curs els barems per a obtenir beques de menjador, de manera
que es garanteixi que qualsevol alumne la família del qual es trobi per sota del llindar del risc de pobresa, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, obtingui aquest
ajut, si el sol·licita.
c) Publicar, en compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el deute total acumulat de la Generalitat amb els ajuntaments i els consells comarcals pel concepte de beques de menjador.
d) Garantir als ajuntaments i consells comarcals els recursos econòmics necessaris per a poder afrontar el pagament de les beques de menjador cada curs, i establir
un pla de pagament de les beques de menjador a aquestes institucions.
e) Apostar per un nou model de gestió dels ajuts individuals de menjador que
sigui més àgil i totalment transparent, que garanteixi l’homogeneïtzació de criteris
a tot el territori i que elimini el tram variable, que produeix confusió i manca de
transparència, no permet una aplicació administrativa àgil i no dóna una resposta
adequada en el temps convenient. Aquesta revisió del model ha d’ésser consensuada amb els consells comarcals amb l’objectiu d’incrementar l’eficiència i l’eficàcia en
la gestió i de garantir que s’assoleixen els objectius i s’atenen les necessitats.
f) Informar-lo, abans que fineixi el curs 2016-2017, de la situació en què es troba
la concessió de les beques de menjador per a aquest curs i del desenvolupament del
protocol de malnutrició infantil.
Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Alberto Villagrasa Gil; el president de
la Comissió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 323/XI del Parlament de Catalunya, sobre el manteniment
de l’oferta educativa a les escoles públiques de Vilanova i la Geltrú
250-00345/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Ensenyament, sessió 13, 25.10.2016, DSPC-C 223

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 25 d’octubre de 2016,
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta de P3
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a les escoles públiques de Vilanova i la Geltrú (tram. 250-00345/11), presentada pel
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 27955).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Treballar des de la comissió mixta municipal per a mantenir l’objectiu de consensuar al màxim amb la comunitat educativa les actuacions per a concretar l’oferta
educativa de Vilanova i la Geltrú, valorant les realitats i analitzant les decisions amb
atenció a les preinscripcions escolars presents i futures, per tal que, en cap cas, no es
facin anuncis de tancament preventius anteriors a les preinscripcions.
b) Garantir la continuïtat dels projectes educatius dels diversos centres de Vilanova i la Geltrú i la llibertat de les famílies en l’elecció de centre, i estudiar i pla
nificar la reducció de ràtios atenent el grau de complexitat de cada centre al muni
cipi.
Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Alberto Villagrasa Gil; el president de
la Comissió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 324/XI del Parlament de Catalunya, sobre la construcció
de l’Institut Joan Solà, de Torrefarrera, i la retirada dels mòduls
prefabricats provisionals
250-00351/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Ensenyament, sessió 13, 25.10.2016, DSPC-C 223

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 25 d’octubre de 2016,
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Joan
Solà, de Torrefarrera, i la retirada dels mòduls prefabricats provisionals (tram. 25000351/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 27952).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya considera prioritària la construcció de l’Institut
Joan Solà, de Torrefarrera (Segrià), i la retirada dels mòduls prefabricats provisionals.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Licitar l’obra de l’Institut Joan Solà de Torrefarrera un cop s’hagi conclòs la
redacció del projecte, adjudicat el 28 d’abril de 2016.
b) Incloure en els pressupostos de la Generalitat una partida que permeti l’inici
de les obres de l’Institut Joan Solà.
c) Fer extensiu aquest acord a l’equip directiu i a l’Associació de Mares i Pares
d’Alumnes de l’Institut Joan Solà i a l’Ajuntament de Torrefarrera.
Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Alberto Villagrasa Gil; el president de
la Comissió, Rafel Bruguera Batalla
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Resolució 325/XI del Parlament de Catalunya, sobre els treballs
interdepartamentals per a fer front a la no-graduació en educació
secundària obligatòria
250-00354/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Ensenyament, sessió 13, 25.10.2016, DSPC-C 223

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 25 d’octubre de 2016,
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball
interdepartamental per a fer front a la no-graduació en ESO (tram. 250-00354/11),
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 29476).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar-li compte dels treballs de
coordinació intedepartamental entre els departaments competents en matèria d’ensenyament, de treball, acció social i famílies i de salut per a afrontar d’una manera
integral i conjunta el problema de la no-graduació en educació secundària obligatòria.
Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Alberto Villagrasa Gil; el president de
la Comissió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 326/XI del Parlament de Catalunya, sobre la dotació
econòmica de les obres per al millorament dels centres educatius i
sobre els centres escolars de Rubí
250-00374/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Ensenyament, sessió 13, 25.10.2016, DSPC-C 223

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 25 d’octubre de 2016, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre els centres escolars de Rubí (tram.
250-00374/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 29473).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:
a) Maximitzar les dotacions econòmiques anuals per a les obres destinades al
millorament dels centres educatius públics d’infantil i primària i els pressupostos
destinats a les obres de remodelació, ampliació i millora als centres escolars de Catalunya, i que es continuï acordant la priorització d’aquestes obres amb els ajuntaments, com en el cas del calendari d’execució de les obres de l’Escola del Bosc, de
Rubí (Vallès Occidental).
b) Iniciar les obres de construcció de l’Institut Torrent dels Alous, de Rubí, segons el calendari previst i acordat amb l’Ajuntament.
Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Alberto Villagrasa Gil; el president de
la Comissió, Rafel Bruguera Batalla
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig,
de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les
cooperatives
200-00008/11
PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 26 d’octubre de
2016, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el 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 (tram. 200-00008/11) i les esmenes presentades, d’acord amb l’article 118.1 i els concordants del Reglament del Parlament.
La Ponència és integrada pels diputats següents:
Grup Parlamentari de Junts pel Sí
David Bonvehi i Torras
Grup Parlamentari de Ciutadans
Francisco Javier Domínguez Serrano
Grup Parlamentari Socialista
Òscar Ordeig i Molist
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Hortènsia Grau Juan
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Alejandro Fernández Álvarez
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Eulàlia Reguant i Cura

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2016
El secretari de la Comissió en funcions, Oriol Amat i Salas; el president de la
Comissió, Antoni Castellà i Clavé

Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de
Catalunya
200-00010/11
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP CSP; GP PPC (reg. 40060; 40072; 40113; 40156).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 04.11.2016; 12:00 h.
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3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
202-00018/08
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC; GP C’s (reg. 39861; 39877; 39901).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.11.2016 al 07.11.2016).
Finiment del termini: 08.11.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
202-00029/11
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP PPC (reg. 39356; 39625; 39633).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 02.11.2016 al 04.11.2016).
Finiment del termini: 07.11.2016; 12:00 h.

Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost,
de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la
vegueria del Penedès
202-00035/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP PPC (reg. 38992; 39041; 39208).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4 dies hàbils (del 03.11.2016 al
08.11.2016).
Finiment del termini: 09.11.2016; 12:00 h.

Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels
llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la
Generalitat de Catalunya
202-00039/11
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS; GP PPC; GP C’s (reg. 39862; 39878; 39902).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.11.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC (reg. 40119; 40158).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 04.11.2016; 12:00 h.
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Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena
de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència
202-00041/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC; GP C’s (reg. 39863; 39879; 39903).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 03.11.2016; 12:00 h.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la mort de l’activista sahrauí Brahim
Saika
250-00393/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 29479 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 10.06.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 29479)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació i supressió del punt 2

«2. Sol·liciti al govern del Marroc que s’investigui l’actuació de la policia marroquina, no només en aquest cas, sinó també en tots els casos que hagin estat denunciats per abusos d’autoritat en contra dels drets humans del poble Sahrauí.»
Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 3

«3. Sol·liciti al govern marroquí que s’investigui l’actuació de l’hospital responsable de tractar mèdicament a Brahim Saika.»
Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De supressió del punt 4

«4. Impulsi una sanció exemplificadora de la Comunitat Internacional al Govern
del Marroc, per no garantir la lliure expressió i torturar a tots aquells que pensin
políticament diferent, abusant del seu poder com a Estat anant en contra dels Drets
Humans.»
Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació del punt 5

«5. Sol·liciti a l’ONU que impulsi mesures per prevenir la violació dels drets humans al Sàhara Occidental, inclosa la llibertat d’expressió i la lliure manifestació.»

3.10.25. Propostes de resolució
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Esmena 5
GP de Junts pel Sí (5)
De modificació del punt 6

«6. Sol·liciti al govern del Marroc al el compliment de les resolucions de
l’ONU per resoldre el conflicte del Sàhara Occidental.»

Proposta de resolució sobre l’agenda 2030 de l’ONU
250-00395/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 29480 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 10.06.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 29480)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de refosa dels punts 2 i 3

«2. Informar al Parlament de com es preveu implementar els 17 Objectius de
l’Agenda 2030 per a per tal que aquest en pugui fer el seguiment.»
Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació i supressió del punt 4

«4. Col·laborar amb tots els actors necessaris per implementar l’Agenda 2030 de
Nacions Unides en la seva acció de govern.»

Proposta de resolució sobre el foment de l’atenció a persones amb
Alzheimer i a llurs familiars
250-00570/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 39090; 39116).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.11.2016 al 03.11.2016).
Finiment del termini: 04.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de la nova Escola El
Roser, del Poal
250-00571/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 39091; 39115).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.11.2016 al 03.11.2016).
Finiment del termini: 04.11.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la situació humanitària al Iemen
250-00572/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 39092; 39117).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.11.2016 al 03.11.2016).
Finiment del termini: 04.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat a les
estacions de Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell
250-00573/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 39093; 39118).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.11.2016 al 03.11.2016).
Finiment del termini: 04.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la seguretat al municipi de Sant Cugat
del Vallès
250-00574/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 39094).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.11.2016 al 03.11.2016).
Finiment del termini: 04.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la determinació del tipus de llum d’avís
dels vehicles de les agrupacions de defensa forestal
250-00575/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 39095).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.11.2016 al 03.11.2016).
Finiment del termini: 04.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la quantificació del nombre màxim
d’óssos al territori
250-00576/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 39096).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.11.2016 al 03.11.2016).
Finiment del termini: 04.11.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre els pagaments als ramaders afectats
per atacs d’óssos
250-00577/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 39097).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.11.2016 al 03.11.2016).
Finiment del termini: 04.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el Pla especial urbanístic del centre de
gestió de residus de la Garrotxa
250-00578/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 39098; 39119).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.11.2016 al 03.11.2016).
Finiment del termini: 04.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el foment a les escoles del coneixement
de l’esclavitud
250-00580/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 39099).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.11.2016 al 03.11.2016).
Finiment del termini: 04.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la repressió a Gàmbia
250-00581/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 39100; 39120).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.11.2016 al 03.11.2016).
Finiment del termini: 04.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el bloqueig de la Franja de Gaza
250-00582/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 39101; 39121).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.11.2016 al 03.11.2016).
Finiment del termini: 04.11.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’Escola Montpedrós, de Santa Coloma
de Cervelló
250-00583/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 39102; 39122).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.11.2016 al 03.11.2016).
Finiment del termini: 04.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la transparència en la publicitat
institucional de la Generalitat i les administracions locals
250-00584/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 39103; 39123).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.11.2016 al 03.11.2016).
Finiment del termini: 04.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el transport escolar a l’Escola Joan
Maragall de Rubí
250-00585/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 39104; 39124).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.11.2016 al 03.11.2016).
Finiment del termini: 04.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la creació de la plaça de procurador o
procuradora d’infants i adolescents
250-00586/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 39105; 39125).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.11.2016 al 03.11.2016).
Finiment del termini: 04.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la declaració del Dia Mundial de la Salut
Mental Materna
250-00587/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 39106; 39126).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.11.2016 al 03.11.2016).
Finiment del termini: 04.11.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’escola Cal·lípolis, de la Pineda, a Vila-seca
250-00588/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 39107).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.11.2016 al 03.11.2016).
Finiment del termini: 04.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els concursos per a adjudicar el
transport sanitari
250-00589/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 39108).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.11.2016 al 03.11.2016).
Finiment del termini: 04.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les condicions del transport sanitari
250-00590/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 39109).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.11.2016 al 03.11.2016).
Finiment del termini: 04.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les agressions i les coaccions a
professionals sanitaris
250-00591/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 39110).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.11.2016 al 03.11.2016).
Finiment del termini: 04.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la publicació anual d’informes sobre
antivirals per a l’hepatitis C a les presons catalanes
250-00592/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 39111; 39127).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.11.2016 al 03.11.2016).
Finiment del termini: 04.11.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre els efectes de la sentència del Tribunal
de Justícia de la Unió Europea del 14 de setembre de 2016 sobre els
treballadors de la Generalitat
250-00593/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 39112).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.11.2016 al 03.11.2016).
Finiment del termini: 04.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les infraestructures viàries a Molins de Rei
250-00594/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 39113; 39128).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.11.2016 al 03.11.2016).
Finiment del termini: 04.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la fi del conflicte armat a Colòmbia
250-00595/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 39114; 39129).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 02.11.2016 al 03.11.2016).
Finiment del termini: 04.11.2016; 12:00 h.

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats
la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007,
del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets
i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o
violència durant la guerra civil i la dictadura
270-00002/11
PROPOSTES DE COMPAREIXENÇA D’ORGANITZACIONS I GRUPS SOCIALS
PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS
Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 27.06.2016

Grup Parlamentari de Ciutadans
Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Perjudicats
per la Confiscació del Govern Franquista amb relació a la Proposta per a presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei
de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets
i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la
guerra civil i la dictadura (tram. 352-00398/11)
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Grup Parlamentari Socialista
Proposta de compareixença de Montserrat Capdevila Bernadó, en representació
de l’Associació de Perjudicats per la Confiscació del Govern Franquista, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició
de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual
es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura (tram. 352-00407/11)
Grup Parlamentari de Catalunya sí que es Pot
Proposta de compareixença de Pere Fortuny, en representació d’Immolats de
Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de
desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor
dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura (tram.
352-00412/11)
Proposta de compareixença de Carles Vallejo, en representació del Memorial
Seat, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats
la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels
qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura (tram. 35200413/11)
Proposta de compareixença d’Enric Pubill, en representació de l’Associació
Catalana d’Expresos Polítics, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat
52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil
i la dictadura (tram. 352-00414/11)
Proposta de compareixença de Margarida Sala Albareda, en representació
d’Amical Mauthausen, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007,
del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura (tram. 352-00415/11)
Proposta de compareixença de Felipe Moreno Martín, en representació de Querella Argentina, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, del
26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures
a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura
(tram. 352-00416/11)
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Perjudicats
per la Confiscació del Govern Franquista amb relació a la Proposta per a presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei
de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets
i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la
guerra civil i la dictadura (tram. 352-00425/11)
Proposta de compareixença de Manuel de Bofarull, advocat i doctor en dret, amb
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la
qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura (tram. 352-00426/11)
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Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Proposta d’audiència per escrit de Josep Cruanyes i Tor, advocat, historiador i
membre de la Comissió de la Dignitat, amb relació a la Proposta per a presentar a
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei
de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets
i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la
guerra civil i la dictadura (tram. 352-00438/11)
ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES COMPAREIXENCES PROPOSADES
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, 22 de
setembre de 2016, DSPC-C 207

Compareixences d’organitzacions i grups socials acordades

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de Perjudicats
per la Confiscació del Govern Franquista amb relació a la Proposta per a presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei
de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets
i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la
guerra civil i la dictadura (tram. 353-00170/11)
Compareixença en ponència de Manuel de Bofarull, advocat i doctor en dret,
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per
la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van
patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura (tram. 353-00171/11)
TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS I GRUPS SOCIALS
«Ponència: Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre,
per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van
patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura», 28.10.2016

Compareixences d’organitzacions i grups socials tingudes davant la
Ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei del canvi
climàtic

El dia 28 d’octubre de 2016
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de Perjudicats
per la Confiscació del Govern Franquista amb relació a la Proposta per a presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei
de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets
i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la
guerra civil i la dictadura (tram. 353-00170/11)
Compareixença en ponència de Manuel de Bofarull, advocat i doctor en dret,
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre,
per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui
van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura (tram. 35300171/11)
Aportacions per escrit d’organitzacions i grups socials acordades

Aportació escrita de Pere Fortuny, en representació d’Immolats de Catalunya,
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels
qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura (tram. 34300050/11)
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Aportació escrita de Carles Vallejo, en representació del Memorial Seat, amb
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre,
per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui
van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura (tram. 34300051/11)
Aportació escrita d’Enric Pubill, en representació de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de
desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor
dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura (tram.
343-00052/11)
Aportació escrita de Margarida Sala Albareda, en representació d’Amical Mauthausen, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de
desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor
dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura (tram.
343-00053/11)
Aportació escrita de Felipe Moreno Martín, en representació de Querella Argentina, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats
la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels
qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura (tram. 34300054/11)
Aportació escrita de Josep Cruanyes i Tor, advocat, historiador i membre de
la Comissió de la Dignitat, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat
52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil
i la dictadura (tram. 343-00055/11)
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: 15 dies hàbils (del 04.11.2016 al 24.11.2016).
Finiment del termini: 25.11.2016; 12:00 h.

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa
a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
270-00004/11
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP PPC; GP SOC; GP C’s (reg. 39808; 40382; 40383).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 02.11.2016 al 04.11.2016).
Finiment del termini: 07.11.2016; 12:00 h.
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4.

Informació

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el
conseller de Justícia perquè informi sobre els incidents als centres
penitenciaris
354-00090/11
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 12 de la Comissió de Justícia, tinguda el 27.10.2016, DSPC-C 234.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el
conseller de Justícia perquè informi sobre la gestió del personal al
servei de l’Administració de justícia
354-00091/11
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió 12, tinguda el 27.10.2016, DSPC-C 234.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma
TRANSforma la Salut davant la Comissió de Salut perquè presenti la
seva proposta de model d’atenció integral a la salut de les persones
trans
356-00184/11
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CSP (reg. 39078).
Coneixement: Mesa de la Comissió de Salut, 24.10.2016.

Sol·licitud de compareixença de representants de Transforma la Salut
davant la Comissió de Salut perquè expliquin la proposta per a un
nou model d’atenció a la salut de les persones transsexuals
356-00234/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la
sessió 14, tinguda el 27.10.2016, DSPC-C 233.
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Sol·licitud de compareixença de Xavier Torra, president d’Eurecat,
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre el
desenvolupament i el futur d’Eurecat després de la integració de sis
centres tecnològics avançats
356-00236/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 12, tinguda el 27.10.2016, DSPC-C 235.

Sol·licitud de compareixença de José María Moreno, director
general de l’Associació Espanyola de Videojocs, davant la Comissió
d’Empresa i Coneixement perquè presenti les necessitats i les
oportunitats del sector dels videojocs
356-00237/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 12, tinguda el 27.10.2016, DSPC-C 235.

Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Agència Catalana
del Consum davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè
expliqui les gestions fetes amb Vueling pels problemes produïts a
l’aeroport de Barcelona - el Prat
356-00242/11
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 12 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el
27.10.2016, DSPC-C 235.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Universitats i Recerca
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre
la congelació dels preus de les taxes universitàries per al curs 20162017
356-00247/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 12, tinguda el 27.10.2016, DSPC-C 235.
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Sol·licitud de compareixença de Montserrat Ribera i Puig, directora
de l’Agència Catalana del Consum, davant la Comissió d’Empresa
i Coneixement perquè expliqui les actuacions dutes a terme amb
relació a la crisi de Vueling
356-00252/11
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 12 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el
27.10.2016, DSPC-C 235.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Xarxa de
Clústers Catalans (clusters.cat) davant la Comissió d’Empresa
i Coneixement perquè exposi les seves activitats i la situació i
l’evolució dels clústers
356-00265/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 12, tinguda el 27.10.2016, DSPC-C 235.

Sol·licitud de compareixença del Síndic de Greuges davant
la Comissió del Síndic de Greuges perquè informi sobre el
desmantellament d’una xarxa de pedofília
356-00312/11
SOL·LICITUD

Presentació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC (reg. 34494).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió del Síndic de Greuges, 26.10.2016.

Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis
Penitenciaris davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre els
incidents als centres penitenciaris
356-00316/11
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió 12, tinguda el 27.10.2016, DSPC-C 234.

Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Oberta
de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè
presenti la memòria i informi sobre les actuacions de la Universitat
Oberta de Catalunya
356-00332/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 12, tinguda el 27.10.2016, DSPC-C 235.
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27

BOPC 250
3 de novembre de 2016

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de
Guies de Turisme Habilitats per la Generalitat de Catalunya per un
Turisme Responsable i de Qualitat davant la Comissió d’Empresa
i Coneixement perquè informi de les propostes de regulació de la
figura dels guies turístics acreditats
356-00336/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 12, tinguda el 27.10.2016, DSPC-C 235.

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Fernández, secretari general de
l’Associació Espanyola d’Empreses Productores i Desenvolupadores
de Videojocs i Software d’Entreteniment, davant la Comissió
d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre el futur del sector
356-00340/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 12, tinguda el 27.10.2016, DSPC-C 235.

Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis
Penitenciaris davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les
agressions a funcionaris als centres penitenciaris
356-00346/11
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió 12, tinguda el 27.10.2016, DSPC-C 234.

Sol·licitud de compareixença de Francesc López, coordinador de
l’Agrupació dels Cossos d’Administració d’Institucions Penitenciàries,
davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les agressions a
funcionaris als centres penitenciaris
356-00347/11
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió 12, tinguda el 27.10.2016, DSPC-C 234.
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Sol·licitud de compareixença de Carlos Ardanaz, coordinador de
l’Agrupació del Personal Penitenciari de Comissions Obreres de
Catalunya, davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les
agressions a funcionaris als centres penitenciaris
356-00348/11
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió 12, tinguda el 27.10.2016, DSPC-C 234.

Sol·licitud de compareixença de José Luis Escudero, responsable de
CSIF - Institucions Penitenciàries de Catalunya, davant la Comissió
de Justícia perquè informi sobre les agressions a funcionaris als
centres penitenciaris
356-00349/11
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió 12, tinguda el 27.10.2016, DSPC-C 234.

Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Rovira i
Virgili davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè presenti
l’informe anual sobre les activitats de docència, recerca i tercera
missió de la Universitat
356-00358/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 12, tinguda el 27.10.2016, DSPC-C 235.

Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació Veus
davant la Comissió de Salut perquè expliquin el projecte «Contenció
mecànica 0» i les iniciatives i experiències internacionals per a la
transformació de la xarxa de salut mental
356-00362/11
SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Candini i Puig, juntament amb cinc altres portaveus dels
grups parlamentaris en la Comissió de Salut, Alba Vergés i Bosch, del GP JS (reg.
38514).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 24.10.2016.
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Sol·licitud de compareixença del secretari d’Universitats i Recerca
davant la Comissió de Salut perquè expliqui la situació del projecte
de creació d’una facultat de medicina a la Universitat de Vic
356-00366/11
SOL·LICITUD

Presentació: Jorge Soler González, del GP C’s (reg. 38971).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 24.10.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell
d’Estudiants de Medicina de Catalunya davant la Comissió de Salut
perquè exposi la seva posició respecte al projecte de creació d’una
facultat de medicina a la Universitat de Vic
356-00367/11
SOL·LICITUD

Presentació: Jorge Soler González, del GP C’s (reg. 38972).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 24.10.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la delegació
catalana de la Federació Espanyola de Malalties Rares davant la
Comissió de Salut perquè expliqui les actuacions que duu a terme la
Federació
356-00370/11
SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Candini i Puig, juntament amb cinc altres portaveus dels
grups parlamentaris en la Comissió de Salut (reg. 38993).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 24.10.2016.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Montaña i Matosas, rector de
la Universitat de Vic, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement
perquè exposi les activitats de la Universitat
356-00371/11
SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Munell i Garcia, juntament amb cinc altres portaveus dels grups
parlamentaris en la Comissió d’Empresa i Coneixement (reg. 39161).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 27.10.2016.
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Sol·licitud de compareixença de María de los Llanos de Luna
Tobarra, delegada del Govern de l’Estat a Catalunya, davant la
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i
Transparència perquè informi sobre la política del Govern de l’Estat
amb relació als centres d’internament d’estrangers
356-00374/11
SOL·LICITUD

Presentació: Joan Giner Miguélez, juntament amb un altre diputat del GP CSP (reg.
39628).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 27.10.2016.

Sol·licitud de compareixença d’Andrés García Berrio, membre de
Tanquem els CIE, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació,
Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la
situació dels centres d’internament d’estrangers
356-00375/11
SOL·LICITUD

Presentació: Joan Giner Miguélez, juntament amb un altre diputat del GP CSP (reg.
39629).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 27.10.2016.

Sol·licitud de compareixença del director general de Protecció Civil
davant la Comissió de Seguretat Viària perquè expliqui la previsió del
Pla Neucat per a l’hivern
356-00376/11
SOL·LICITUD

Presentació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s (reg. 39666).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Seguretat Viària, 28.10.2016.

Sol·licitud de compareixença de representants de la Generalitat en el
Consorci Casa Àsia davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació,
Relacions Institucionals i Transparència perquè expliquin la situació de
la Casa Àsia i el seu paper en el desenvolupament del Pla estratègic
d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea 2015-2018
356-00391/11
SOL·LICITUD

Presentació: Susana Beltrán García, juntament amb un altre diputat del GP C’s (reg.
39870).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 27.10.2016.
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Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris
i d’altres persones
4.53.15.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de
Perjudicats per la Confiscació del Govern Franquista amb relació
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats
la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007,
del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets
i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o
violència durant la guerra civil i la dictadura
353-00170/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposta per a presentar a la Mesa
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat
52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil
i la dictadura», el 28.10.2016.

Compareixença en ponència de Manuel de Bofarull, advocat i doctor
en dret, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei
de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen
i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir
persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura
353-00171/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposta per a presentar a la Mesa
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat
52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil
i la dictadura», el 28.10.2016.

Compareixença de representants de l’Associació Catalana d’Entitats
de Recerca davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a
presentar les activitats de l’associació i exposar les inquietuds del
col·lectiu professional que representen
357-00121/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el 27.10.2016, DSPC-C 235.
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Compareixença de representants de Transforma la Salut davant la
Comissió de Salut per a explicar la proposta per a un nou model
d’atenció a la salut de les persones transsexuals
357-00269/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 14, tinguda el 27.10.2016, DSPC-C 233.
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió de Salut, tinguda el 27.10.2016,
DSPC-C 233.

Compareixença de Xavier Torra, president d’Eurecat, davant
la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre el
desenvolupament i el futur d’Eurecat després de la integració de sis
centres tecnològics avançats
357-00270/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 12, tinguda el
27.10.2016, DSPC-C 235.

Compareixença de José María Moreno, director general de
l’Associació Espanyola de Videojocs, davant la Comissió d’Empresa
i Coneixement per a presentar les necessitats i les oportunitats del
sector dels videojocs
357-00271/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 12, tinguda el
27.10.2016, DSPC-C 235.

Compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la
Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la congelació
dels preus de les taxes universitàries per al curs 2016-2017
357-00272/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 12, tinguda el
27.10.2016, DSPC-C 235.
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Compareixença d’una representació de la Xarxa de Clústers Catalans
(clusters.cat) davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a
exposar les seves activitats i la situació i l’evolució dels clústers
357-00273/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 12, tinguda el
27.10.2016, DSPC-C 235.

Compareixença del rector de la Universitat Oberta de Catalunya
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a presentar la
memòria i informar sobre les actuacions de la Universitat Oberta
de Catalunya
357-00274/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 12, tinguda el
27.10.2016, DSPC-C 235.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Guies
de Turisme Habilitats per la Generalitat de Catalunya per un
Turisme Responsable i de Qualitat davant la Comissió d’Empresa
i Coneixement per a informar de les propostes de regulació de la
figura dels guies turístics acreditats
357-00275/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 12, tinguda el
27.10.2016, DSPC-C 235.

Compareixença d’Antonio Fernández, secretari general de
l’Associació Espanyola d’Empreses Productores i Desenvolupadores
de Videojocs i Software d’Entreteniment, davant la Comissió
d’Empresa i Coneixement per a informar sobre el futur del sector
357-00276/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 12, tinguda el
27.10.2016, DSPC-C 235.
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Compareixença del rector de la Universitat Rovira i Virgili davant la
Comissió d’Empresa i Coneixement per a presentar l’informe anual
sobre les activitats de docència, recerca i tercera missió de la
Universitat
357-00277/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 12, tinguda el
27.10.2016, DSPC-C 235.

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el president
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per a presentar la
memòria del Tribunal corresponent al 2015
359-00010/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 12 de la Comissió de Justícia, tinguda el
27.10.2016, DSPC-C 234.

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

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

Encàrrec del despatx del conseller de Cultura al conseller d’Empresa
i Coneixement
330-00039/11
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 40223 / Coneixement: 31.10.2016

A la presidenta del Parlament

Benvolguda Presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que durant l’absència del conseller de Cultura, del 27 al 29 d’octubre de 2016,
ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx del seu Departament el conseller d’Empresa i Coneixement.
Cordialment,
Barcelona, 25 d’octubre de 2016
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: Decret 309/2016, de 25 d’octubre, d’encàrrec del despatx del conseller
de Cultura al conseller d’Empresa i Coneixement, del 27 al 29 d’octubre de 2016, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 7235, del 27 d’octubre de 2016.
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