
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 307/XI del Parlament de Catalunya, sobre la prevenció del suïcidi entre 
els joves
250-00449/11
Adopció 7

Resolució 308/XI del Parlament de Catalunya, de mesures de suport als joves emi-
grants per raons econòmiques
250-00109/11
Adopció 7

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

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix l’Organisme de Reguladors 
Europeus de les Comunicacions Electròniques
295-00094/11
Coneixement de la proposta 8

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell sobre el Fons europeu de desenvolupament sostenible 
i pel qual s’estableix la garantia del Fons europeu de desenvolupament sostenible i 
el Fons de garantia del Fons europeu de desenvolupament sostenible
295-00095/11
Coneixement de la proposta 8

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Par-
lament Europeu i del Consell per la qual s’estableix el Codi europeu de les comuni-
cacions electròniques (refosa)
295-00096/11
Coneixement de la proposta 9

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Parla-
ment Europeu i del Consell sobre la participació de la Unió Europea en l’Associació 
per a la Investigació i Innovació a la Regió del Mediterrani (PRIMA), en què partici-
pen conjuntament diversos estats membres
295-00097/11
Coneixement de la proposta 9

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 l’arquitectura
200-00003/11
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 10

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels 
conflictes d’interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya
202-00009/11
Esmenes a l’articulat 10

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XI legislatura · tercer període · número 254 · dimarts 8 de novembre de 2016



BOPC 254
8 de novembre de 2016

Taula de contingut 2

Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
202-00018/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 20

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’ús de les xarxes socials pels comptes oficials del 
Govern
250-00561/11
Esmenes presentades 20

Proposta de resolució sobre la publicitat de productes i serveis sanitaris
250-00563/11
Esmenes presentades 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, relativa a la memòria històrica, i d’altres 
normes relacionades
270-00004/11
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 22

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 Salut amb el conseller de Salut 
sobre la compra de l’Hospital Universitari General de Catalunya
354-00100/11
Sol·licitud i tramitació 23

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Municipis 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis
352-00750/11
Sol·licitud 23

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de 
Municipis amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones con-
sumidores de cànnabis
352-00751/11
Sol·licitud 23

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial d’Enginyers 
Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00752/11
Sol·licitud 24

Proposta d’audiència en ponència del cap de la Secció de Producció Agrícola i Ma-
terial Vegetal del Servei d’Ordenació Agrícola amb relació a la Proposició de llei de 
les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00753/11
Sol·licitud 24

Proposta d’audiència en ponència de Gil Gorchs Altarriba, enginyer agrònom i pro-
fessor de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00754/11
Sol·licitud 24

Proposta d’audiència en ponència de Raquel Peyraube, assessora de la Secretaria 
Nacional de Drogues i de l’Institut de Regulació i Control del Cànnabis de l’Uruguai, 
amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores 
de cànnabis
352-00755/11
Sol·licitud 25
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de Tre-
balladors amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones con-
sumidores de cànnabis
352-00756/11
Sol·licitud 25

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres amb 
relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de 
cànnabis
352-00757/11
Sol·licitud 25

Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació de Malalts de Crohn 
i Colitis Ulcerosa de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè exposin les ac-
tivitats de l’entitat i el projecte «No puc esperar»
356-00298/11
Acord sobre la sol·licitud 25

Sol·licitud de compareixença del delegat del Govern de la Generalitat davant la 
Unió Europea davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Ins-
titucionals i Transparència perquè informi sobre el compliment de la interlocu-
tòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que suspèn cautelarment 
l’ús de la denominació de representant permanent de la Generalitat davant  
la Unió Europea
356-00333/11
Rebuig de la sol·licitud 26

Sol·licitud de compareixença de Carla Subirana, de l’Associació de Dones Cineastes 
i de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió de Cultura perquè expliqui com s’ha 
de fomentar la presència equitativa de les dones en el sector audiovisual
356-00361/11
Acord sobre la sol·licitud 26

Sol·licitud de compareixença de Montse Vilà i Maritza Buitrago, representants de la 
Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, davant la Comissió d’Igualtat 
de les Persones perquè expliquin les disfuncions de la Llei 5/2008, del dret de les 
dones a eradicar la violència masclista
356-00363/11
Sol·licitud 26

Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Agència Catalana del Consum da-
vant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè in-
formi sobre les actuacions fetes amb relació a la Moció 227/X, sobre les actuacions 
previstes en favor dels afectats per l’índex de referència de préstecs hipotecaris
356-00373/11
Sol·licitud 26

Sol·licitud de compareixença de Jaume Padrós i Selma, president del Col·legi Ofi-
cial de Metges de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
precarietat i la inestabilitat laboral dels metges
356-00377/11
Sol·licitud 27

Sol·licitud de compareixença de Lluís Garcia Petit, president de l’Associació Catalana 
de Bioarqueologia i director general de l’Institut de Patrimoni Immaterial, davant la 
Comissió de Cultura perquè informi sobre l’àmbit del patrimoni material i immaterial
356-00382/11
Acord sobre la sol·licitud 27

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Feministes per la Independèn-
cia davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè expliqui els estudis i les 
activitats de l’associació sobre la participació de les dones en els projectes polítics
356-00386/11
Sol·licitud 27

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la direcció de l’Institut Interuni-
versitari d’Estudis de Dones i Gènere davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè presenti els projectes de recerca, formació i transferència en les polítiques 
públiques d’igualtat
356-00387/11
Sol·licitud 27
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Sol·licitud de compareixença de M. Àngels Cabré, directora de l’Observatori Cultural 
de Gènere, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre el 
paper i la situació de les dones en el sector cultural
356-00388/11
Sol·licitud 28

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Periodis-
tes de Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre 
la situació i els reptes de les dones en els mitjans de comunicació
356-00389/11
Sol·licitud 28

Sol·licitud de compareixença d’una representació del grup On Són les Dones? davant 
la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè presenti les actuacions amb relació a 
la presència i el tractament de les dones en els mitjans de comunicació
356-00390/11
Sol·licitud 28

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Montaner Martorell, vicepresident del 
Consorci de l’Habitatge de Barcelona i representant del Consorci Metropolità de 
l’Habitatge, davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habi-
tatge perquè informi de les polítiques públiques d’habitatge a Barcelona i a la seva 
àrea metropolitana
356-00393/11
Sol·licitud 28

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè 
informi de les polítiques públiques d’habitatge
356-00394/11
Sol·licitud 29

Sol·licitud de compareixença de la directora general de la Funció Pública davant la 
Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi de 
les activitats de l’ens
356-00395/11
Sol·licitud 29

Sol·licitud de compareixença del director de l’Escola d’Administració Pública de Ca-
talunya davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 
perquè expliqui les activitats de l’escola
356-00396/11
Sol·licitud 29

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Centeno, en representació de l’Oficina de 
Vida Independent, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi 
sobre l’assistència sexual de les persones amb diversitat funcional
356-00407/11
Sol·licitud 29

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

Compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement per a informar sobre l’accident de la planta petroquímica 
de Repsol, a Tarragona, el 23 de maig de 2016
357-00159/11
Substanciació 30

Compareixença del director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial davant 
la Comissió d’Empresa i Coneixement per a explicar l’accident que es va produir a 
la planta petroquímica de Repsol, a Tarragona, el 23 de maig de 2016
357-00161/11
Substanciació 30

Compareixença del director general de Protecció Civil davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement per a explicar l’accident que es va produir a la planta petroquímica 
de Repsol, a Tarragona, el 23 de maig de 2016
357-00162/11
Substanciació 30
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Compareixença del director del complex industrial de Repsol a Tarragona davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement per a explicar l’accident que es va produir a la 
planta petroquímica de Repsol, a Tarragona, el 23 de maig de 2016
357-00163/11
Substanciació 30

Compareixença del director de Dow Chemical Iberica a Tarragona davant la Comis-
sió d’Empresa i Coneixement per a explicar l’accident que es va produir a la planta 
petroquímica de Tarragona el 23 de maig de 2016
357-00164/11
Substanciació 31

Compareixença d’una representació de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 
davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Trans-
parència per a explicar l’estat de la qüestió amb relació a les persones refugiades 
a Catalunya i les mesures que cal dur a terme
357-00191/11
Substanciació 31

Compareixença de representants de l’Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ul-
cerosa de Catalunya davant la Comissió de Salut per a exposar les activitats de 
l’entitat i el projecte «No puc esperar»
357-00280/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 31
Substanciació 31

Compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Cineastes i de Mitjans 
Audiovisuals davant la Comissió de Cultura per a explicar com s’ha de fomentar la 
presència equitativa de les dones en el sector audiovisual
357-00281/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 31

Compareixença de Lluís Garcia Petit, president de l’Associació Catalana de Bioar-
queologia i director general de l’Institut del Patrimoni Cultural Immaterial, davant la 
Comissió de Cultura per a informar sobre l’àmbit del patrimoni material i immaterial
357-00282/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 32

Compareixença d’un responsable de l’Institut Català de les Empreses Culturals da-
vant la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb relació al procediment relatiu a 
l’Informe de fiscalització 21/2015, sobre l’Institut Català de les Empreses Culturals, 
aportacions reintegrables i subvencions, corresponent al 2012 i al 2013
363-00002/11
Substanciació 32
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 307/XI del Parlament de Catalunya, sobre la prevenció del 
suïcidi entre els joves
250-00449/11

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques de Joventut, sessió 4, 11.10.2016, DSPC-C 212

La Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió tinguda el dia 11 d’octubre 
de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la prevenció del suïcidi 
entre els joves (tram. 250-00449/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 30661).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer que la Comissió de Seguiment del Codi Risc de Suïcidi, integrada per pro-

fessionals de la salut, experts en la problemàtica social i associacions, analitzi les 
causes de l’alta taxa de suïcidis en la població jove i dissenyi programes d’actuació 
més eficaços que els que s’apliquen en l’actualitat.

b) Impulsar, en els propers sis mesos, els mecanismes de coordinació i retiment 
de comptes idonis entre la Comissió de Seguiment del Codi Risc de Suïcidi i les co-
missions de salut i de polítiques de joventut del Parlament.

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2016
El secretari de la Comissió, Carles Castillo Rosique; el president de la Comis-

sió, Joan Giner Miguélez

Resolució 308/XI del Parlament de Catalunya, de mesures de suport 
als joves emigrants per raons econòmiques
250-00109/11

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques de Joventut, sessió 4, 11.10.2016, DSPC-C 212

La Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió tinguda el dia 11 d’octubre 
de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la creació d’un registre 
de joves exiliats (tram. 250-00109/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalu-
nya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
8295), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 9965) i pel Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí (reg. 12838).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Utilitzar el Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior i el portal 

MónCat com a instruments de suport a les polítiques dirigides als catalans emi-
grants, en especial els joves, que marxin per motius d’estudis o laborals a l’estranger.

b) Continuar garantint els drets sanitaris a tots els joves retornats de l’estranger.
c) Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Estat perquè estableixi o 

ampliï els convenis de reciprocitat tributària amb els països en què hi ha la majoria 
de joves emigrats.
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d) Facilitar eines als casals catalans perquè puguin donar suport als catalans 
emigrats, especialment els joves, que s’hi adrecin.

e) Estudiar i establir mecanismes que assegurin la possibilitat de vot a tots els 
ciutadans residents a l’estranger i continuar fent les gestions necessàries davant el 
Govern de l’Estat perquè elimini la necessitat de pregar el vot en el cas dels elec-
tors inscrits en el Cens electoral dels residents absents (CERA) i perquè introdueixi 
el vot electrònic remot per a solucionar els problemes existents en l’exercici del vot 
des de l’estranger.

f) Impulsar un veritable pla de retorn de l’exiliat, per a recuperar els joves emi-
grats per mitjà de recursos, mesures i itineraris personalitzats per a assolir-ne la re-
patriació laboral o formativa.

g) Establir un protocol, consensuat amb el Departament d’Ensenyament, amb els 
requisits i les proves adequades per a acreditar el nivell d’idiomes dels joves retor-
nats, i en què es tinguin en compte el temps d’estada a l’estranger i la tasca laboral 
que hi han desenvolupat.

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2016
El secretari de la Comissió, Carles Castillo Rosique; el president de la Comis-

sió, Joan Giner Miguélez

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

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix 
l’Organisme de Reguladors Europeus de les Comunicacions 
Electròniques
295-00094/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

D’acord amb l’article 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre el Fons europeu 
de desenvolupament sostenible i pel qual s’estableix la garantia del 
Fons europeu de desenvolupament sostenible i el Fons de garantia 
del Fons europeu de desenvolupament sostenible
295-00095/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

D’acord amb l’article 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual s’estableix 
el Codi europeu de les comunicacions electròniques (refosa)
295-00096/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

D’acord amb l’article 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
decisió del Parlament Europeu i del Consell sobre la participació de 
la Unió Europea en l’Associació per a la Investigació i Innovació a 
la Regió del Mediterrani (PRIMA), en què participen conjuntament 
diversos estats membres
295-00097/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

D’acord amb l’article 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de l’arquitectura
200-00003/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP PPC (reg. 40605; 40678; 40754).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.11.2016; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat  
i d’incompatibilitats i dels conflictes d’interessos dels diputats  
i diputades del Parlament de Catalunya
202-00009/11

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 31637, 33767, 33886, 33889 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 

Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 03.11.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 31637)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Proposició 
de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels conflic-
tes d’interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya (tram. 202-
00009/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació de la lletra c) de l’apartat quart de l’article 2

c) Directors generals en l’Administració pública local i càrrecs que hi exerceixin 
una funció assimilada. Alts càrrecs directius locals en els termes establerts a l’arti-
cle 4 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, dret d’accés a la in-
formació pública i bon govern.

Esmena 2
GP Socialista
De modificació de la lletra d) de l’apartat quart de l’article 2

d) Presidents, directors generals, gerents i qualsevol altre càrrec lliure nomena-
ment designació en organismes autònoms o societats públiques locals.
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Esmena 3
GP Socialista
De modificació de l’article 3

Article 3. Conflicte d’interessos
1. Hi ha conflicte d’interessos quan un diputat té un interès personal directe o in-

directe que pot influir de manera inadequada en el compliment dels seus deures com 
a diputat de manera íntegra. S’entén per interessos personals els propis del diputat 
i els secundaris, corresponents al seu entorn familiar, d’amistats i d’altres persones 
jurídiques, organitzacions i entitats privades amb les quals hagi tingut una vincula-
ció laboral, professional, de voluntariat o de defensa d’interessos corporatius que 
pugui comprometre la seva llibertat de vot, en els termes establerts per l’article 15 
del Codi de Conducta dels Diputats i Diputades del Parlament de Catalunya.

2. No hi ha conflicte d’interessos quan un diputat pot obtenir un benefici única-
ment pel fet de pertànyer al conjunt de la població o a una categoria o un grup am-
pli de persones.

3. Els diputats han d’evitar d’incórrer en qualsevol situació de conflicte d’interes-
sos o, si s’escau, han d’adoptar les mesures necessàries per a resoldre’l.

4. Els diputats tenen el deure de notificar a la Mesa del Parlament, abans d’inter-
venir en els debats o de votar, o si són proposats com a ponents, qualsevol situació 
de conflicte d’interessos existent o potencial relacionada amb l’assumpte que s’hagi 
d’examinar.

5. Als efectes de la declaració i registre de béns, activitats i interessos: 
a) Els diputats i les diputades del Parlament de Catalunya hauran de presentar 

declaracions de béns, activitats i interessos en la forma prevista pel Reglament del 
Parlament.

b) El Registre d’interessos dels diputats del Parlament recull la informació fa-
cilitada per aquests i es custodiarà tal com preveu el Reglament del Parlament. La 
informació relativa a les activitats i els càrrecs és pública i s’ha de publicar en el 
Portal de la Transparència del Parlament. La informació relativa a la declaració de 
béns també és pública i s’ha de publicar en el Portal de la Transparència, però no 
pot incloure les dades de localització ni les que poden posar en perill la privacitat i 
la seguretat dels titulars o de tercers.

c) Els diputats tenen el deure de notificar, en la forma prevista al Reglament del 
Parlament, qualsevol situació de conflicte d’interessos existent o potencial relacio-
nada amb l’assumpte que s’hagi d’examinar.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP 

SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 33767)

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

Pot, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de regulació dels règims 
d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels conflictes d’interessos dels diputats i dipu-
tades del Parlament de Catalunya (tram. 202-00009/11).
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Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació total de l’apartat 1 de l’article 1 que queda redactat de la manera 
següent

1. Són elegibles els ciutadans majors d’edat, que reuneixen la condició d’electors 
i no es trobin inclosos en cap de les causes d’inelegibilitat previstes en l’article sisè 
de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de Juny de Regim Electoral General (LOREG).

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 1

a) Membres del Tribunal Constitucional

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de les lletres e), f), g), h) de l’apartat 2 de l’article 1

e) Presidents, directors generals, directors executius i gerents d’organismes au-
tònoms de caràcter administratiu de la Generalitat amb rang igual o superior a di-
rector general.

f) Presidents, directors generals, directors executius, gerents i consellers dele-
gats de les entitats autònomes i de les empreses de la Generalitat incloses en l’àmbit 
d’aplicació de l’Estatut de l’empresa pública catalana.

g) Presidents, patrons, directors, gerents i apoderats de les fundacions i els con-
sorcis en què l’Administració de la Generalitat tingui participació directa o indi-
recta, o als quals aporti més del 50% del capital o del patrimoni, si perceben una 
retribució fixa i periòdica a càrrec de la Generalitat de nivell retributiu assimilable 
a algun dels alts càrrecs afectats per la legislació sobre el règim d’incompatibilitats 
dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

h) Director del Servei Català de la Salut, director gerent de l’Institut Català de la 
Salut i titulars de les direccions que en depenen, i director de l’Institut Català d’As-
sistència i Serveis Socials.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació total de l’apartat 4 de l’article 2 que queda redactat de la manera 
següent

4. La condició de diputat del Parlament és incompatible amb el fet de tenir la 
condició o exercir el càrrec o les funcions de: 

a) Alts càrrecs al servei de la Generalitat, llevat els establerts en la lletra a) de 
l’apartat cinquè d’aquest article.

b) Presidents, directors generals, directors executius, gerents i consellers dele-
gats de les entitats autònomes i de les empreses de la Generalitat incloses en l’àmbit 
d’aplicació de l’Estatut de l’empresa pública catalana.

c) Presidents, patrons, directors, gerents i apoderats de les fundacions i els con-
sorcis en què l’Administració de la Generalitat tingui participació directa o indi-
recta, o als quals aporti més del 50% del capital o del patrimoni, si perceben una 
retribució fixa i periòdica a càrrec de la Generalitat de nivell retributiu assimilable 
a algun dels alts càrrecs afectats per la legislació sobre el règim d’incompatibilitats 
dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

d) Director del Servei Català de la Salut, director gerent de l’Institut Català de la 
Salut i titulars de les direccions que en depenen.

e) Són inelegibles les persones que estiguin afectades per alguna de les causes 
que determina la legislació de l’Estat en aquesta matèria.
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f) Altres càrrecs de direcció d’organismes autònoms de caràcter administratiu, 
empreses públiques, fundacions o consorcis en què l’administració de la Generali-
tat tingui una participació directa o indirecta del 50% o més dels òrgans de govern.

g) La condició de personal en actiu al servei dels òrgans constitucionals, al ser-
vei de les administracions públiques i dels ens i les Institucions que en depenen o 
al servei de les empreses en què el sector públic tingui directament o indirectament 
participació minoritària, amb excepció del personal docent, sanitari o Investigador 
que no acompleixi tasques de direcció, de gestió o de mera administració.

h) Directors generals en l’Administració pública local i càrrecs que hi exerceixin 
una funció assimilada.

i) Presidents, directors generals, gerents i qualsevol altre càrrec de lliure desig-
nació en organismes autònoms o societats públiques locals.

j) L’exercici de les següents activitats privades: 
1r. La prestació de serveis d’assessorament o de qualssevol altres serveis, Indivi-

dualment o amb titularitat compartida, a favor d’organismes o empreses del sector 
públic.

2n. La tinença d’una participació superior al 10%, adquirida del tot o en part 
amb posterioritat a la data d’elecció com a diputat, llevat que fos per herència, en 
empreses o societats que tinguin contractes d’obres, de serveis o de subministra-
ments a càrrec de pressupostos d’organismes o empreses del sector públic o, en ge-
neral, qualsevol altre que es pagui amb càrrec a fons d’organismes o empreses del 
sector públic estatal, autonòmic o local.

3r. Les activitats de gestió, defensa, direcció o assessorament per a qualsevol 
organisme o empresa del sector públic relacionades amb assumptes que afectin di-
rectament la prestació d’algun servei públic o encaminades a obtenir subvencions 
o avals públics, salvant les activitats particulars dutes a terme directament en exer-
cici d’un dret reconegut i les encaminades a obtenir subvencions o avals públics la 
concessió dels quals derivi de l’aplicació automàtica del que estableixin una llei o 
un reglament.

4t. L’activitat de contractista o fiançador amb relació a contractes d’obres, de 
serveis o de subministraments a càrrec de pressupostos d’organismes o empreses del 
sector públic, o l’exercici de càrrecs que comportin funcions de direcció, represen-
tació, assessorament o prestació de serveis per a companyies o empreses que acom-
pleixin la dita activitat.

5è. La prestació de serveis en entitats de crèdit o asseguradores o en qualsevol 
societat o entitat que tingui un objecte fonamentalment financer i faci apel·lació pú-
blicament a l’estalvi i al crèdit.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 33886)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, José Ma-

ría Espejo-Saavedra Conesa, Diputat, d’acord amb el que estableix l’article 116 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Pro-
posició de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels 
conflictes d’interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya (tram. 
202-00009/11).
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Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició de l’apartat 1 de l’article 1 

1. Són inelegibles les persones que estiguin afectades per alguna de les causes 
que determina la legislació de l’Estat aplicable en aquesta matèria.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió parcial i addició al contingut de la lletra g) de l’apartat 2 de l’article 1

g) Presidents, patrons, directors, gerents i apoderats o que en qualsevol condició 
representin de a les fundacions, i els consorcis, ents o entitats de qualsevol tipus en 
què l’Administració de la Generalitat tingui participació directa o indirecta, o als 
quals aporti més del 50% del capital o del patrimoni, si perceben una retribució o 
compensació fixa i periòdica a càrrec de la Generalitat de nivell retributiu assimila-
ble a algun dels alts càrrecs afectats per la legislació sobre el règim d’incompatibi-
litats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició a l’apartat 1 de l’article 2 

1. El mandat dels Diputats i de les Diputades del Parlament de Catalunya s’exer-
cirà en règim de dedicació absoluta en els termes previstos a la Constitució, l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, a la present Llei, i al Reglament del Parlament de Cata-
lunya i les normes que el desenvolupen.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De supressió i addició de la lletra d de l’apartat 3 de l’article 2

d) Qualsevol dels supòsits que estableix la legislació de l’Estat aplicable en 
aquesta matèria.

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra f a l’apartat 3 de l’article 2

f) La condició d’alcalde, batlle o qualsevol tipus de membres de govern i admi-
nistració de les administracions locals.

Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova lletra g a l’apartat 3 de l’article 2

g) La condició de regidor o qualsevol càrrec electe, designat o escollit que integri 
de les administracions locals.

Esmena 7
GP de Ciutadans
De modificació de la lletra e de l’apartat 4 de l’article 2

e) L’exercici efectiu d’activitats privades que puguin impossibilitar l’exercici de la 
funció de Diputats i Diputades en règim de dedicació absoluta i amb absolut compli-
ment al deure de promoure l’interès general en els termes previstos en el Reglament 
del Parlament de Catalunya i les normes de desenvolupament.
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Esmena 8
GP de Ciutadans
De modificació de la lletra a de l’apartat 5 de l’article 2

a) El càrrec de President de la Generalitat. Els consellers poden compatibilitzar 
llur càrrec amb la condició de diputat. En tot cas, els diputats que exerceixin el càr-
rec de conseller o de President de la Generalitat només podran percebre les remu-
neracions i compensacions que corresponguin a l’exercici d’aquests últims càrrecs.

Esmena 9
GP de Ciutadans
De supressió parcial a la lletra b de l’apartat 5 de l’article 3

b) Les activitats derivades de la mera administració del patrimoni personal o fa-
miliar. No obstant, en cap cas tindran aquesta consideració les activitats privades 
quan l’interessat, el seu cònjuge o persona que hi estigui vinculada en anàloga rela-
ció de convivència efectiva, i descendents menors d’edat, conjunta o separadament, 
tinguin participació superior al 10 per 100 en activitats empresarials o professionals 
de tota mena que tinguin concerts, concessions o contractes amb organismes o em-
preses del sector públic estatal, autonòmic o local.

Esmena 10
GP de Ciutadans
De modificació de la lletra f de l’apartat 5 de l’article 2

f) Les activitats de caràcter públic o privat altres que les declarades incompati-
bles per l’apartat 2 que, a petició de l’interessat, siguin autoritzades per la Mesa del 
Parlament previ estudi i proposició per la Comissió de l’Estatut dels Diputats.

Esmena 11
GP de Ciutadans
De modificació i addició del punt 7 de l’article 2

7. La resolució sobre la situació de compatibilitat o incompatibilitat dels diputats 
correspon a la Mesa del Parlament, seguint el procediment i amb els efectes que es-
tableix el Reglament del Parlament i la seva normativa de desenvolupament.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; José María Espejo-Saavedra Conesa, dipu-

tat, GP C’s

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 33889)

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 116 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat 
i d’incompatibilitats i dels conflictes d’interessos dels diputats i diputades del Parla-
ment de Catalunya (tram. 202-00009/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De supressió de l’apartat 2a i 2b de l’article 1

a) Membres del Tribunal Constitucional
b) Magistrats, jutges i fiscals en actiu
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí
D’addició de l’apartat 2c de l’article 1

c) Secretari del Govern, comissionats nomenats pel Govern i assessors especials 
del president de la Generalitat o de membres del Govern amb rang igual o superior 
a director general, d’acord amb el que estableix el nomenament publicat en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
D’addició de dos nous punts a l’article 1

– L’interventor o interventora general i el director o directora del Gabinet Jurídic 
de la Generalitat

– El cap o la cap de l’oposició, si percep les retribucions a càrrec del pressupost 
de la Generalitat

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
D’addició de l’apartat f dins l’article 1

f) Presidents, directors generals, directors executius, gerents i consellers dele-
gats de les entitats autònomes i de les empreses de la Generalitat incloses en l’àm-
bit d’aplicació de l’Estatut de l’empresa pública catalana, si perceben una retribució 
fixa i periòdica a càrrec dels pressupostos de l’entitat o empresa a nivell retributiu 
assimilable a algun dels càrrecs afectats per la legislació sobre el règim d’incompa-
tibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’apartat i dins l’article 1

i) El director o directora general de l’ens públic Corporació Catalana de Ràdio i 
Televisió i els directors de les empreses que en depenen.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’apartat j dins l’article 1

j) El president o presidenta de la Comissió Jurídica Assessora, el president o 
presidenta i els vocals del Tribunal Català de Defensa de la Competència i el presi-
dent o presidenta i el secretari executiu o secretària executiva del Consell de Treball, 
Econòmic i Social.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De supressió de l’apartat m dins l’article 1

m) Membres de qualsevol òrgan de l’Administració electoral, inclosos els secre-
taris d’ajuntament, en tant que delegats de les Juntes electorals de districte.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De supressió de l’apartat n dins l’article 1

n) Militars professionals i els membres de les forces i cossos de seguretat, i po-
licia en actiu.
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Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De supressió del punt 4b de l’article 2

b) La condició de personal en actiu al servei dels òrgans constitucionals, al ser-
vei de les administracions públiques i dels ens i les institucions que en depenen o 
al servei de les empreses en què el sector públic tingui directament o indirectament 
participació minoritària, amb excepció del personal docent, sanitari o investigador 
que no acompleixi tasques de direcció, de gestió o de mera administració.

Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De supressió dels punts 4c i 4d de l’article 2

c– Directors generals en l’Administració pública local i càrrecs que hi exerceixin 
una funció assimilada.

d– Presidents, directors generals, gerents i qualsevol altre càrrec de lliure desig-
nació en organismes autònoms o societats públiques locals.

Esmena 11
GP de Junts pel Sí
De supressió del punt 4e de l’article 2

e– Qualsevol dels supòsits que són causa d’inegabilitat en virtut de l’article 1

Esmena 12
GP de Junts pel Sí
De supressió del punt 5b de l’article 2 

b) Les activitats derivades de la mera administració del patrimoni personal o fa-
miliar. No obstant, en cap cas tindran aquesta consideració les activitats privades 
quan l’interessat, el seu cònjuge o persona que hi estigui vinculada en anàloga rela-
ció de convivència efectiva, i descendents menors d’edat, conjunta o separadament, 
tinguin participació superior al 10 per 100 en activitats empresarials o professionals 
de tota mena que tinguin concerts, concessions o contractes amb organismes o em-
preses del sector públic estatal, autonòmic o local

Esmena 13
GP de Junts pel Sí
De supressió dels punts 2 i 3 de l’article 3

2. El Registre d’interessos dels diputats del Parlament recull la informació fa-
cilitada per aquests i es custodiarà tal com preveu el Reglament del Parlament. La 
informació relativa a les activitats i els càrrecs és pública i s’ha de publicar en el 
Portal de la Transparència del Parlament. La informació relativa a la declaració de 
béns també és pública i s’ha de publicar en el Portal de la Transparència, però no 
pot incloure les dades de localització ni les que poden posar en perill la privacitat i 
la seguretat dels titulars o de tercers.

3. Els diputats tenen el deure de notificar, en la forma prevista al Reglament del 
Parlament, qualsevol situació de conflicte d’interessos existent o potencial relacio-
nada amb l’assumpte que s’hagi d’examinar.

Esmena 14
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’apartat b de les disposicions derogatòries

b) Apartat Punt primer de l’Article 18 del Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de 
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana.
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Esmena 15
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’apartat c de les disposicions derogatòries

c) Apartat Punt primer de l’Article 10 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del 
règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

Esmena 16
GP de Junts pel Sí
D’addició d’una nova disposició final (tercera)

Tercera
Els diputats i diputades estan obligats a complir i vetllar el codi de conducta dels 

diputats, d’acord amb la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 33899)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Esperanza García González, diputada del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 116 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articu-
lat de la Proposició de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibi-
litats i dels conflictes d’interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalu-
nya (tram. 202-00009/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació a l’apartat 2 de l’article 1

2. En les eleccions al Parlament de Catalunya tenen la condició d’inelegibles les 
persones que, en l’àmbit de la Generalitat, tinguin la condició o exerceixin el càrrec 
o les funcions de: 

a) Membres del Tribunal [...].

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de les lletres a) i b) de l’apartat 2 de l’article 1

2. Són inelegibles les persones que, en l’àmbit de la Generalitat, tinguin la con-
dició o exerceixin el càrrec o les funcions de: 

a) Membres del Tribunal Constitucional
b) Magistrats, jutges i fiscals en actiu
c) Secretari del Govern, comissionats [...].

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de la lletra g) de l’apartat 2 de l’article 1

g) Presidents, patrons, directors, gerents i apoderats de les fundacions i els con-
sorcis en què l’Administració de la Generalitat tingui participació directa o indi-
recta, o als quals aporti més del 50% del capital o del patrimoni, si perceben una 
retribució fixa i periòdica a càrrec de la Generalitat de nivell retributiu assimilable 
a algun dels alts càrrecs afectats per la legislació sobre el règim d’incompatibilitats 
dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

h) Director del Servei [...].
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Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de la lletra m) de l’apartat 2 de l’article 1

[...] l’Audiovisual de Catalunya.
m) Membres de qualsevol òrgan de l’Administració electoral, inclosos els secre-

taris d’ajuntament, en tant que delegats de les Juntes electorals de districte.
n) Militars professionals [...].

Esmena 5
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de la lletra n) de l’apartat 2 de l’article 1

[...] Juntes electorals de districte.
n) Militars professionals i els membres de les forces i cossos de seguretat, i po-

licia en actiu
o) Qualsevol altre càrrec [...].

Esmena 6
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de l’apartat 4 de l’article 1

4. Són inelegibles, en cada un dels districtes electorals, les persones que no estan 
censades en algun dels municipis de la circumscripció corresponent.

Esmena 7
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 2 bis a l’article 2

[...] o càrrecs incompatibles.
2 bis. Juntament amb les causes d’incompatibilitats previstes en aquesta Llei són 

també aplicables les causes que determina la legislació de l’Estat en aquesta matèria.
3. La condició de diputat del Parlament [...].

Esmena 8
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la lletra b) de l’apartat 3 de l’article 2

[...] diputat del Congrés dels Diputats.
b) La condició de Senador, llevat la condició de Senador en representació de la 

Generalitat.
c) La condició de diputat [...].

Esmena 9
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició a la lletra b) de l’apartat 4 de l’article 2

b) La condició de personal en actiu al servei dels òrgans constitucionals, al servei 
de les administracions públiques i dels ens i les Institucions que en depenen o al ser-
vei de les empreses en què el sector públic tingui directament o indirectament parti-
cipació minoritària, amb excepció del personal docent universitari, sanitari o inves-
tigador que no acompleixi tasques de direcció, de gestió o de mera administració.

Esmena 10
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la lletra e) de l’apartat 5 de l’article 2

e) Les activitats de docència universitària o de recerca.
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Esmena 11
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’article 3

1. Els diputats i les diputades del Parlament de Catalunya hauran de presentar de-
claracions de béns, activitats i interessos en la forma prevista pel Reglament del Par-
lament i el Codi de conducta dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya.

2. El Registre [...] o de tercers.
3. Els diputats tenen el deure de notificar, en la forma prevista al Reglament del 

Parlament i el Codi de conducta, qualsevol situació de conflicte d’interessos existent 
o potencial relacionada amb l’assumpte que s’hagi d’examinar.

Esmena 12
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una Disposició final primera bis

Primera bis. Aplicació dels règims d’inelegibilitat i incompatibilitats
Els règims d’inelegibilitat i incompatibilitats i dels conflictes d’interessos dels 

diputats i diputades del Parlament de Catalunya continguts en aquesta Llei serà 
d’aplicació a partir del procés electoral al Parlament de Catalunya immediatament 
posterior que sigui convocat després de l’entrada en vigor de la Llei.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Esperanza García González, diputada, 

GP PPC 

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 C’s; GP PPC; GP CSP (reg. 40353; 40379; 40452; 40560).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 09.11.2016; 12:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’ús de les xarxes socials pels comptes 
oficials del Govern
250-00561/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39520 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 04.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 39520)

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

2. Fer un ús estrictament institucional de tots els seus perfils oficials a les xar-
xes socials i no reflectir en cap moment l’activitat privada o política dels consellers.
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Proposta de resolució sobre la publicitat de productes i serveis 
sanitaris
250-00563/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39256; 39524 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 27.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 39818)

Esmena 1
GP de Ciutadans (1)
D’addició d’un nou punt

El Parlament de Catalunya recorda que cal donar compliment a la Moció 39/XI  
sobre la política sanitària, en especial al punt 2, apartats a-e, que diuen textualment

2. El Parlament de Catalunya, amb relació a la protecció dels usuaris i els tre-
balladors de l’àmbit sanitari, insta el Govern a: 

a) Promoure un codi de bones pràctiques i protocols d’actuació amb les organit-
zacions de consumidors, els col·legis professionals i les empreses que presten serveis 
odontològics i l’Agència Catalana del Consum, amb la finalitat de millorar les pràc-
tiques en el sector i establir vies de diàleg i tramitació de les queixes, reclamacions 
i denúncies que presentin els usuaris, i presentar-ne un informe anual a la Comissió 
de Salut d’aquest Parlament.

b) Incorporar sistemàticament a les actuacions programades d’inspecció i con-
trol del mercat que duu a terme l’Agència Catalana de Consum el seguiment dels 
crèdits per a finançar els tractaments odontològics, i comprovar el grau de compli-
ment de les normatives de consum, especialment de la Llei de l’Estat 16/2011, de 
contractes de crèdits al consum.

d) Reforçar, coordinadament amb totes les administracions implicades, les ac-
tuacions inspectores i sancionadores per a assegurar que totes les clíniques complei-
xen la normativa vigent en matèria de publicitat i bona praxi sanitària i que compten 
amb la preceptiva autorització sanitària.

e) Intensificar totes les mesures necessàries per a garantir la regularització i, si 
escau, el tancament de totes les clíniques dentals i de qualsevol altre establiment que 
ofereixin serveis sanitaris sense l’autorització preceptiva o que no compleixin tots els 
requisits que els siguin exigibles.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 39524)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a intensificar els 
controls per tal de garantir que la publicitat de productes, serveis i establiments sa-
nitaris a Catalunya s’ajusti a la legalitat.
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3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

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

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP PPC (reg. 40639).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.11.2016 al 08.11.2016).
Finiment del termini: 09.11.2016; 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 Salut amb el 
conseller de Salut sobre la compra de l’Hospital Universitari General 
de Catalunya
354-00100/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del 
GP CSP (reg. 39828).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Salut, 27.10.2016.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00750/11

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Candini i Puig, del GP JS, Jorge Soler González, del GP 
C’s, Raúl Moreno Montaña, del GP SOC, Albano Dante Fachin Pozzi, del GP CSP, 
Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC, Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-CC (reg. 
40492).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 03.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis amb relació a la Proposició de llei 
de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00751/11

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Candini i Puig, del GP JS, Jorge Soler González, del GP 
C’s, Raúl Moreno Montaña, del GP SOC, Albano Dante Fachin Pozzi, del GP CSP, 
Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC, Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-CC (reg. 
40492).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 03.11.2016.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi 
Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis
352-00752/11

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Candini i Puig, del GP JS, Jorge Soler González, del GP 
C’s, Raúl Moreno Montaña, del GP SOC, Albano Dante Fachin Pozzi, del GP CSP, 
Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC, Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-CC (reg. 
40492).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 03.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència del cap de la Secció de Producció 
Agrícola i Material Vegetal del Servei d’Ordenació Agrícola amb 
relació a la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis
352-00753/11

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Candini i Puig, del GP JS, Jorge Soler González, del GP 
C’s, Raúl Moreno Montaña, del GP SOC, Albano Dante Fachin Pozzi, del GP CSP, 
Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC, Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-CC (reg. 
40492).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 03.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Gil Gorchs Altarriba, enginyer 
agrònom i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis
352-00754/11

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Candini i Puig, del GP JS, Jorge Soler González, del GP 
C’s, Raúl Moreno Montaña, del GP SOC, Albano Dante Fachin Pozzi, del GP CSP, 
Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC, Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-CC (reg. 
40492).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 03.11.2016.
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Proposta d’audiència en ponència de Raquel Peyraube, assessora 
de la Secretaria Nacional de Drogues i de l’Institut de Regulació i 
Control del Cànnabis de l’Uruguai, amb relació a la Proposició de llei 
de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00755/11

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Candini i Puig, del GP JS, Jorge Soler González, del GP 
C’s, Raúl Moreno Montaña, del GP SOC, Albano Dante Fachin Pozzi, del GP CSP, 
Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC, Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-CC (reg. 
40492).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 03.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió 
General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00756/11

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Candini i Puig, del GP JS, Jorge Soler González, del GP 
C’s, Raúl Moreno Montaña, del GP SOC, Albano Dante Fachin Pozzi, del GP CSP, 
Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC, Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-CC (reg. 
40492).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 03.11.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions 
Obreres amb relació a la Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis
352-00757/11

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Candini i Puig, del GP JS, Jorge Soler González, del GP 
C’s, Raúl Moreno Montaña, del GP SOC, Albano Dante Fachin Pozzi, del GP CSP, 
Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC, Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-CC (reg. 
40492).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 03.11.2016.

Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació de 
Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya davant la Comissió 
de Salut perquè exposin les activitats de l’entitat i el projecte  
«No puc esperar»
356-00298/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 15, tinguda el 03.11.2016, DSPC-C 240.
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Sol·licitud de compareixença del delegat del Govern de la Generalitat 
davant la Unió Europea davant la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi 
sobre el compliment de la interlocutòria del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya que suspèn cautelarment l’ús de la 
denominació de representant permanent de la Generalitat davant  
la Unió Europea
356-00333/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 13, tinguda el 03.11.2016, DSPC-C 241.

Sol·licitud de compareixença de Carla Subirana, de l’Associació de 
Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió de 
Cultura perquè expliqui com s’ha de fomentar la presència equitativa 
de les dones en el sector audiovisual
356-00361/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la 
sessió 6, tinguda el 02.11.2016, DSPC-C 238.

Sol·licitud de compareixença de Montse Vilà i Maritza Buitrago, 
representants de la Plataforma Unitària contra les Violències de 
Gènere, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
expliquin les disfuncions de la Llei 5/2008, del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista
356-00363/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 38516).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 03.11.2016.

Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Agència Catalana 
del Consum davant la Comissió de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge perquè informi sobre les actuacions fetes amb 
relació a la Moció 227/X, sobre les actuacions previstes en favor dels 
afectats per l’índex de referència de préstecs hipotecaris
356-00373/11

SOL·LICITUD

Presentació: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-
CC, Josep Lluís Franco Rabell, del GP CSP, Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP SOC, 
Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s, Marc Solsona i Aixalà, del GP JS, Alberto Villa-
grasa Gil, del GP PPC (reg. 39359).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 03.11.2016.
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Sol·licitud de compareixença de Jaume Padrós i Selma, president 
del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre la precarietat i la inestabilitat laboral dels 
metges
356-00377/11

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Candini i Puig, del GP JS, Jorge Soler González, del GP C’s, 
Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC, Albano Dante Fachin Pozzi, del GP CSP, 
Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC, Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-CC (reg. 
39681).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 27.10.2016.

Sol·licitud de compareixença de Lluís Garcia Petit, president de 
l’Associació Catalana de Bioarqueologia i director general de 
l’Institut de Patrimoni Immaterial, davant la Comissió de Cultura 
perquè informi sobre l’àmbit del patrimoni material i immaterial
356-00382/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la 
sessió 6, tinguda el 02.11.2016, DSPC-C 238.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Feministes 
per la Independència davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè expliqui els estudis i les activitats de l’associació sobre la 
participació de les dones en els projectes polítics
356-00386/11

SOL·LICITUD

Presentació: Natàlia Figueras i Pagès, del GP JS, Anna Gabriel i Sabaté, del GP 
CUP-CC (reg. 39865).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 03.11.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la direcció de 
l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones perquè presenti els projectes 
de recerca, formació i transferència en les polítiques públiques 
d’igualtat
356-00387/11

SOL·LICITUD

Presentació: Natàlia Figueras i Pagès, del GP JS, Gemma Lienas Massot, del GP 
CSP, Anna Gabriel i Sabaté, del GP CUP-CC (reg. 39866).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 03.11.2016.
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Sol·licitud de compareixença de M. Àngels Cabré, directora de 
l’Observatori Cultural de Gènere, davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè informi sobre el paper i la situació de les dones en 
el sector cultural
356-00388/11

SOL·LICITUD

Presentació: Natàlia Figueras i Pagès, del GP JS, Gemma Lienas Massot, del GP 
CSP, Anna Gabriel i Sabaté, del GP CUP-CC (reg. 39867).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 03.11.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de 
Dones Periodistes de Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè informi sobre la situació i els reptes de les dones 
en els mitjans de comunicació
356-00389/11

SOL·LICITUD

Presentació: Natàlia Figueras i Pagès, del GP JS, Marta Moreta Rovira, del GP 
SOC, Gemma Lienas Massot, del GP CSP, Anna Gabriel i Sabaté, del GP CUP-CC 
(reg. 39868).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 03.11.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del grup On Són 
les Dones? davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
presenti les actuacions amb relació a la presència i el tractament de 
les dones en els mitjans de comunicació
356-00390/11

SOL·LICITUD

Presentació: Natàlia Figueras i Pagès, del GP JS, Marta Moreta Rovira, del GP 
SOC, Gemma Lienas Massot, del GP CSP, Anna Gabriel i Sabaté, del GP CUP-CC 
(reg. 39869).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 03.11.2016.

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Montaner Martorell, 
vicepresident del Consorci de l’Habitatge de Barcelona i representant 
del Consorci Metropolità de l’Habitatge, davant la Comissió de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi 
de les polítiques públiques d’habitatge a Barcelona i a la seva àrea 
metropolitana
356-00393/11

SOL·LICITUD

Presentació: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s (reg. 39905).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 03.11.2016.
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Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya davant la Comissió de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge perquè informi de les polítiques públiques 
d’habitatge
356-00394/11

SOL·LICITUD

Presentació: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s (reg. 39906).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 03.11.2016.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de la Funció 
Pública davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge perquè informi de les activitats de l’ens
356-00395/11

SOL·LICITUD

Presentació: Joan García González, del GP C’s (reg. 39907).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 03.11.2016.

Sol·licitud de compareixença del director de l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya davant la Comissió de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge perquè expliqui les activitats 
de l’escola
356-00396/11

SOL·LICITUD

Presentació: Joan García González, del GP C’s (reg. 39908).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 03.11.2016.

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Centeno, en representació de 
l’Oficina de Vida Independent, davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè informi sobre l’assistència sexual de les persones 
amb diversitat funcional
356-00407/11

SOL·LICITUD

Presentació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s (reg. 40433).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 03.11.2016.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant 
la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre l’accident 
de la planta petroquímica de Repsol, a Tarragona, el 23 de maig de 
2016
357-00159/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tingu-
da el 03.11.2016, DSPC-C 235.

Compareixença del director general d’Energia, Mines i Seguretat 
Industrial davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a explicar 
l’accident que es va produir a la planta petroquímica de Repsol, a 
Tarragona, el 23 de maig de 2016
357-00161/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tingu-
da el 03.11.2016, DSPC-C 235.

Compareixença del director general de Protecció Civil davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement per a explicar l’accident que es 
va produir a la planta petroquímica de Repsol, a Tarragona, el 23 de 
maig de 2016
357-00162/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tingu-
da el 03.11.2016, DSPC-C 235.

Compareixença del director del complex industrial de Repsol a 
Tarragona davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a 
explicar l’accident que es va produir a la planta petroquímica de 
Repsol, a Tarragona, el 23 de maig de 2016
357-00163/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tingu-
da el 03.11.2016, DSPC-C 235.
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Compareixença del director de Dow Chemical Iberica a Tarragona 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a explicar l’accident 
que es va produir a la planta petroquímica de Tarragona el 23 de 
maig de 2016
357-00164/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tingu-
da el 03.11.2016, DSPC-C 235.

Compareixença d’una representació de la Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència per a explicar l’estat de 
la qüestió amb relació a les persones refugiades a Catalunya i les 
mesures que cal dur a terme
357-00191/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència, tinguda el 03.11.2016, DSPC-C 241.

Compareixença de representants de l’Associació de Malalts de Crohn 
i Colitis Ulcerosa de Catalunya davant la Comissió de Salut per a 
exposar les activitats de l’entitat i el projecte «No puc esperar»
357-00280/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 15, tinguda el 03.11.2016, DSPC-C 240.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió de Salut, tinguda el 03.11.2016, 
DSPC-C 240.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Dones 
Cineastes i de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Cultura 
per a explicar com s’ha de fomentar la presència equitativa de les 
dones en el sector audiovisual
357-00281/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 6, tinguda el 02.11.2016, DSPC-C 238.
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Compareixença de Lluís Garcia Petit, president de l’Associació 
Catalana de Bioarqueologia i director general de l’Institut del 
Patrimoni Cultural Immaterial, davant la Comissió de Cultura  
per a informar sobre l’àmbit del patrimoni material i immaterial
357-00282/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 6, tinguda el 02.11.2016, DSPC-C 238.

Compareixença d’un responsable de l’Institut Català de les Empreses 
Culturals davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb 
relació al procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2015, 
sobre l’Institut Català de les Empreses Culturals, aportacions 
reintegrables i subvencions, corresponent al 2012 i al 2013
363-00002/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió de la Sindicatura de Comptes, tin-
guda el 03.11.2016, DSPC-C 239.
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