
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del 
funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives
200-00008/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 9

Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
200-00010/11
Ponència per a elaborar l’Informe 9

Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones que 
es troben en risc d’exclusió residencial
200-00016/11
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups socials presentades pels grups parla-
mentaris 10
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades 11
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat 12
Ponència per a elaborar l’Informe 12

Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes 
residents a l’estranger
200-00017/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 13

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei electoral de Catalunya
202-00023/11
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 13

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la potenciació del pla d’envelliment actiu
250-00625/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre els treballadors interins i la indemnització per extinció 
de contracte
250-00626/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona
250-00627/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la consideració de diverses categories de dones com 
a víctimes de la violència masclista
250-00628/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14
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Proposta de resolució sobre una campanya informativa sobre les violències mas-
clistes adreçada a dones migrants
250-00629/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la preservació de la memòria de les víctimes de la vio-
lència masclista
250-00630/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre una cultura accessible a tothom
250-00631/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la commemoració de l’aniversari del naixement de 
Clara Campoamor
250-00632/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el foment de la igualtat d’oportunitats dels alumnes 
amb necessitats educatives especials
250-00633/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la creació d’un protocol educatiu inclusiu per a estu-
diants amb síndromes de sensibilització central
250-00634/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’emplaçament de l’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça
250-00635/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la situació del moviment LGTBI i les persones amb 
VIH/sida a Hondures
250-00636/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la creació de la targeta T-Cultura per a joves
250-00637/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’Institut Internacional de la Universitat de les Nacions 
Unides per a l’Aliança de Civilitzacions
250-00638/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre els centres d’atenció primària de Gavà
250-00640/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre el tancament dels centres d’internament d’estrangers
250-00642/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució de suport als afectats per la malaltia celíaca
250-00643/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la renovació dels membres del Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts
250-00645/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la lluita contra l’accidentalitat laboral
250-00647/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre les torres elèctriques de Rubí
250-00648/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la vida i l’obra de Joan Peiró en 
el setanta-cinquè aniversari de la seva mort
250-00650/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17
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Proposta de resolució sobre la construcció d’un tercer institut a Tortosa
250-00651/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la situació de la Casa Àsia amb relació als incompli-
ments del Govern
250-00652/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la integració dels treballadors amb discapacitat
250-00653/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la segona activitat dels mossos d’esquadra, els poli-
cies locals i els bombers
250-00654/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la carretera C-14 entre Montblanc i Solivella
250-00655/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la responsabilitat patrimonial de l’Administració rela-
tiva a la seguretat privada derivada de la Sentència 773/2016 del Tribunal Suprem
250-00656/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la creació de l’Obrony Terytorialnej pel Govern de Polònia
250-00658/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el restabliment de totes les funcions dels grups d’aten-
ció a la víctima de les comissaries dels Mossos d’Esquadra
250-00659/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el compromís de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals amb la igualtat de sexes
250-00660/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre els sensors del riu Sió
250-00661/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre una televisió pública modèlica en matèria de tabac
250-00662/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre el trastorn específic del llenguatge
250-00663/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la dotació d’agents dels Mossos d’Esquadra destinats 
a casos de violència masclista
250-00664/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre les cambres de comerç
250-00665/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la prevenció de l’ictus
250-00666/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la violència de gènere
300-00100/11
Presentació: GP SOC 21

Interpel·lació al Govern sobre la política internacional de la República Catalana
300-00101/11
Presentació: GP CUP-CC 21
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Interpel·lació al Govern sobre els sistemes d’emergències
300-00102/11
Presentació: GP SOC 21

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge
300-00103/11
Presentació: GP C’s 22

Interpel·lació al Govern sobre la manera d’aconseguir més equitat en la sanitat
300-00104/11
Presentació: Àngels Martínez Castells, del GP CSP 22

Interpel·lació al Govern sobre el cotxe elèctric
300-00105/11
Presentació: GP JS 22

Interpel·lació al Govern sobre la inversió en les carreteres
300-00106/11
Presentació: GP PPC 23

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 d’Afers Socials i Famílies amb la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les actuacions de la Genera-
litat per a assolir l’aplicació efectiva de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, 
la bifòbia i la transfòbia
354-00092/11
Rebuig de la sol·licitud 24

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la con-
sellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les actuacions del Departament amb 
relació als missatges a les xarxes socials d’un homòfob detingut a Mataró
354-00094/11
Retirada de la sol·licitud 24

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Homeless Entre-
preneur davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè expliqui les activitats 
de l’associació
356-00372/11
Acord sobre la sol·licitud 24

Sol·licitud de compareixença d’Adolfo Sánchez, president de la Fundació Espanyola 
de la Tartamudesa, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè expliqui les 
activitats d’aquesta fundació
356-00400/11
Acord sobre la sol·licitud 24

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comissió Catalana d’Ajuda 
al Refugiat davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la si-
tuació del dret d’asil a Catalunya
356-00410/11
Acord sobre la sol·licitud 25

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació ACSAR davant la 
Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació del dret d’asil 
a Catalunya
356-00411/11
Acord sobre la sol·licitud 25

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana per a la 
Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants davant la Comissió 
d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació del dret d’asil a Catalunya
356-00412/11
Acord sobre la sol·licitud 25
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de Creu Roja Catalunya davant la 
Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació del dret d’asil 
a Catalunya
356-00413/11
Acord sobre la sol·licitud 25

Sol·licitud de compareixença d’una representació de SICAR davant la Comissió 
d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació del dret d’asil a Catalunya
356-00414/11
Acord sobre la sol·licitud 25

Sol·licitud de compareixença de Pere Manuel Gutiérrez, president del Col·legi de Lli-
cenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè exposi l’etapa que inicia en el Col-
legi i les demandes del sector esportiu
356-00419/11
Sol·licitud 26

Sol·licitud de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant 
la Comissió d’Afers Institucionals perquè expliqui la proposta de directrius de treball 
de l’Oficina per als propers anys
356-00427/11
Sol·licitud 26
Acord sobre la sol·licitud 26

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habi-
tatge amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre 
el conveni signat amb el BBVA per a la cessió d’habitatges buits per a famílies que 
es troben en emergència residencial
355-00047/11
Substanciació 26

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la consellera de 
Treball, Afers Socials i Famílies sobre la situació de les persones amb dependència
355-00052/11
Substanciació 26

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

Compareixença del director del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre les informacions apa-
regudes als mitjans de comunicació amb relació al presumpte accés irregular als 
correus dels funcionaris de la Generalitat
357-00146/11
Substanciació 27

Compareixença de Joan Angulo Arrese, director gerent del Centre de Telecomuni-
cacions i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió d’Afers Institucionals per 
a informar sobre el programa d’actuació del Centre
357-00152/11
Substanciació 27

Compareixença del secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre el programa d’acció 
de govern
357-00153/11
Substanciació 27

Compareixença del secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digi-
tal davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre les activitats del 
Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
357-00178/11
Substanciació 27

Compareixença del director del Centre de Seguretat de la Informació de Catalu-
nya davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre les informacions 
aparegudes amb relació a l’atac al web del Sindicat de Policies de Catalunya de 
l’octubre del 2013
357-00179/11
Substanciació 28
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Compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior per a 
informar sobre les notícies aparegudes a la premsa amb relació a l’elaboració per la 
Divisió d’Afers Interns dels Mossos d’Esquadra d’un fitxer amb dades de periodistes
357-00188/11
Substanciació 28

Compareixença de la directora de l’Agència Catalana del Consum davant la Comis-
sió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a informar 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
357-00286/11
Substanciació 28

Compareixença del secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre el Pacte nacional de 
les tecnologies de la informació i la comunicació
357-00299/11
Substanciació 28

Compareixença d’una representació de l’associació Homeless Entrepreneur davant 
la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a explicar les activitats de l’associació
357-00323/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 29

Compareixença d’Adolfo Sánchez, president de la Fundació Espanyola de la Tarta-
mudesa, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a explicar les activitats 
d’aquesta fundació
357-00324/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 29

Compareixença d’una representació de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 
davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre la situació del 
dret d’asil a Catalunya
357-00325/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 29

Compareixença d’una representació de la Fundació ACSAR davant la Comissió 
d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre la situació del dret d’asil a Catalunya
357-00326/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 29

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana per a la Integració d’Ho-
mosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants davant la Comissió d’Afers Socials 
i Famílies per a informar sobre la situació del dret d’asil a Catalunya
357-00327/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 29

Compareixença d’una representació de Creu Roja Catalunya davant la Comissió 
d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre la situació del dret d’asil a Catalunya
357-00328/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 30

Compareixença d’una representació de SICAR davant la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies per a informar sobre la situació del dret d’asil a Catalunya
357-00329/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 30

Compareixença d’una representació de la Plataforma Xnet davant la Comissió d’Es-
tudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica
357-00330/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 30

Compareixença de Jaume Segalà Torres, inspector en cap regional de Catalunya 
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, davant la Comissió d’Estudi de les 
Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica
357-00331/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 30

Compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a explicar la proposta de directrius de treball de l’Oficina 
per als propers anys
357-00332/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 30
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 26
Convocada per al 30 de novembre de 2016 31

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contractació de diverses cobertures d’assegurances del Parlament de Catalunya
630-00001/11
Formalització del contracte 32
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, 
de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les 
cooperatives
200-00008/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CSP (reg. 42877; 42880; 42928; 42945).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.

Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya
200-00010/11

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 16 de novembre de 
2016, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei 
de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya (tram. 200-00010/11) i les 
esmenes presentades, d’acord amb l’article 118.1 i concordants del Reglament del 
Parlament. La ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Lluís Guinó i Subirós

Grup Parlamentari de Ciutadans
Jean Castell Sucarrat

Grup Parlamentari Socialista
Ferran Pedret i Santos

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Joan Giner Miguélez

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Alberto Villagrasa Gil

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Anna Gabriel i Sabaté

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2016
La secretària de la Comissió, Neus Lloveras i Massana; el president de la Co-

missió, Jean Castel Sucarrat
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Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les 
persones que es troben en risc d’exclusió residencial
200-00016/11

PROPOSTES DE COMPAREIXENÇA D’ORGANITZACIONS I GRUPS SOCIALS 

PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Admissió a tràmit: Mesa de la CGAPH, sessió del 22 de novembre de 2016

Pel Grup Parlamentari de Ciutadans
Proposta d’audiència en ponència de Ferran Busquets, director de la Fundació 

Arrels (tram. 352-00919/11)
Proposta d’audiència en ponència de Xavier Valls, en representació de l’Associa-

ció de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (tram. 352-00920/11)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació l’Associació de Promotors 

de Catalunya (tram. 352-00921/11)
Proposta d’audiència en ponència de Ramón Ruiz López, en representació de 

l’empresa Visoren (tram. 352-00922/11)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Cambra de Conces-

sionaris i Empreses Vinculades al Sector Públic en l’Àmbit de les Infraestructures, 
els Equipaments i els Serveis Públics (tram. 352-00923/11)

Proposta d’audiència en ponència de Roger Senserrich, politòleg i coordinador 
de programes a Connecticut Association of Human Services (tram. 352-00924/11)

Proposta d’audiència en ponència de Luis Ignacio Ruiz Gandullo, arquitecte 
(tram. 352-00925/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Barcelona Global (tram. 
352-00926/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de Tre-
balladors (tram. 352-00927/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Càritas Diocesana 
(tram. 352-00928/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Creu Roja (tram. 352-
00929/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi d’Administra-
dors de Finques de Barcelona (tram. 352-00930/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’UN-Habitat (tram. 352-
00931/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Secció de Dret Con-
cursal del Col·legi d’Advocats de Barcelona (tram. 352-00932/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Avalot - Joves de la Unió 
General de Treballadors (tram. 352-00933/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres 
(tram. 352-00934/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Resa - Residencias Uni-
versitarias (tram. 352-00935/11)

Proposta d’audiència en ponència de Nicolás Nogueroles, registrador de la pro-
pietat (tram. 352-00936/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consorci de l’Habitatge 
de Barcelona (tram. 352-00937/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consorci de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (tram. 352-00938/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Comissió Promotora 
de la Llei de Mesures Urgents per a l’Habitatge (tram. 352-00939/11)

Proposta d’audiència en comissió de Sergio Nasarre, catedràtic de dret civil i di-
rector de la Càtedra Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili (tram. 352-00940/11)
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Proposta d’audiència en comissió de Salvador Durany Pich, professor de dret ci-
vil a la Universitat Internacional de Catalunya (tram. 352-00941/11)

Proposta d’audiència en comissió de Josep Santdiumenge i Farré, professor de 
dret civil a la Universitat Pompeu Fabra (tram. 352-00942/11)

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels impulsors de la inicia-

tiva legislativa popular de l’habitatge (tram. 352-00943/11)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de l’Advocacia 

Catalana (tram. 352-00944/11)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Càritas Catalunya 

(tram. 352-00945/11)
Proposta d’audiència en ponència de Salvador Estapé Triay, director de relacions 

institucionals d’Anticipa Real Estate (tram. 352-00946/11)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació del sector bancari de Ca-

talunya (tram. 352-00947/11)

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES COMPAREIXENCES PROPOSADES

Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 22.11.2016, DSPC-C 258

Compareixences d’organitzacions i grups socials rebutjades
Proposta d’audiència en ponència de Ferran Busquets, director de la Fundació 

Arrels (tram. 352-00919/11)
Proposta d’audiència en ponència de Xavier Valls, en representació de l’Associa-

ció de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (tram. 352-00920/11)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació l’Associació de Promotors 

de Catalunya (tram. 352-00921/11)
Proposta d’audiència en ponència de Ramón Ruiz López, en representació de 

l’empresa Visoren (tram. 352-00922/11)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Cambra de Conces-

sionaris i Empreses Vinculades al Sector Públic en l’Àmbit de les Infraestructures, 
els Equipaments i els Serveis Públics (tram. 352-00923/11)

Proposta d’audiència en ponència de Roger Senserrich, politòleg i coordinador 
de programes a Connecticut Association of Human Services (tram. 352-00924/11)

Proposta d’audiència en ponència de Luis Ignacio Ruiz Gandullo, arquitecte 
(tram. 352-00925/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Barcelona Global (tram. 
352-00926/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de Tre-
balladors (tram. 352-00927/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Càritas Diocesana 
(tram. 352-00928/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Creu Roja (tram. 352-
00929/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi d’Administra-
dors de Finques de Barcelona (tram. 352-00930/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’UN-Habitat (tram. 352-
00931/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Secció de Dret Con-
cursal del Col·legi d’Advocats de Barcelona (tram. 352-00932/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Avalot - Joves de la Unió 
General de Treballadors (tram. 352-00933/11)
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres 
(tram. 352-00934/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Resa - Residencias Uni-
versitarias (tram. 352-00935/11)

Proposta d’audiència en ponència de Nicolás Nogueroles, registrador de la pro-
pietat (tram. 352-00936/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consorci de l’Habitatge 
de Barcelona (tram. 352-00937/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consorci de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (tram. 352-00938/11)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Comissió Promotora 
de la Llei de Mesures Urgents per a l’Habitatge (tram. 352-00939/11)

Proposta d’audiència en comissió de Sergio Nasarre, catedràtic de dret civil i di-
rector de la Càtedra Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili (tram. 352-00940/11)

Proposta d’audiència en comissió de Salvador Durany Pich, professor de dret ci-
vil a la Universitat Internacional de Catalunya (tram. 352-00941/11)

Proposta d’audiència en comissió de Josep Santdiumenge i Farré, professor de 
dret civil a la Universitat Pompeu Fabra (tram. 352-00942/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels impulsors de la inicia-
tiva legislativa popular de l’habitatge (tram. 352-00943/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de l’Advocacia 
Catalana (tram. 352-00944/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Càritas Catalunya 
(tram. 352-00945/11)

Proposta d’audiència en ponència de Salvador Estapé Triay, director de relacions 
institucionals d’Anticipa Real Estate (tram. 352-00946/11)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del sector bancari de Ca-
talunya (tram. 352-00947/11)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 4 dies hàbils (del 
29.11.2016 al 02.12.2016).
Finiment del termini improrrogable: 05.12.2016; 12:00 h.

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió 
tinguda el dia 22 de novembre de 2016, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar 
l’Informe sobre el Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de 
les persones que es troben en risc d’exclusió residencial (tram. 200-00016/11) i les 
esmenes presentades, d’acord amb l’article 118.1 i concordants del Reglament del 
Parlament. La ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Marc Solsona i Aixalà

Grup Parlamentari de Ciutadans
Sergio Sanz Jiménez

Grup Parlamentari Socialista
Jordi Terrades i Santacreu



BOPC 271
28 de novembre de 2016

3.01.02. Proposicions de llei 13 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Lluís Franco Rabell

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Fernando Sánchez Costa

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Joan Garriga Quadres

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2016
La secretària de la Comissió, Sonia Sierra Infante; el president de la Comissió, 

Joan Garriga Quadres

Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als 
catalans i catalanes residents a l’estranger
200-00017/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC (reg. 42676; 42929).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.11.2016; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei electoral de Catalunya
202-00023/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC; GP JS (reg. 42881; 42930; 42959).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 30.11.2016; 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 potenciació del pla d’envelliment actiu
250-00625/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 42321).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.11.2016 al 02.12.2016).
Finiment del termini: 05.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre els treballadors interins i la 
indemnització per extinció de contracte
250-00626/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 42322).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.11.2016 al 02.12.2016).
Finiment del termini: 05.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire al Camp de 
Tarragona
250-00627/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP CSP (reg. 42302; 42323; 43292).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.11.2016 al 02.12.2016).
Finiment del termini: 05.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la consideració de diverses categories 
de dones com a víctimes de la violència masclista
250-00628/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 42303; 42324).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.11.2016 al 02.12.2016).
Finiment del termini: 05.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre una campanya informativa sobre les 
violències masclistes adreçada a dones migrants
250-00629/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 42304; 42325).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.11.2016 al 02.12.2016).
Finiment del termini: 05.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la preservació de la memòria de les 
víctimes de la violència masclista
250-00630/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 42305; 42326).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.11.2016 al 02.12.2016).
Finiment del termini: 05.12.2016; 12:00 h.



BOPC 271
28 de novembre de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 15 

Proposta de resolució sobre una cultura accessible a tothom
250-00631/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 42327).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.11.2016 al 02.12.2016).
Finiment del termini: 05.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la commemoració de l’aniversari del 
naixement de Clara Campoamor
250-00632/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 42328).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.11.2016 al 02.12.2016).
Finiment del termini: 05.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el foment de la igualtat d’oportunitats 
dels alumnes amb necessitats educatives especials
250-00633/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 42329).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.11.2016 al 02.12.2016).
Finiment del termini: 05.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un protocol educatiu 
inclusiu per a estudiants amb síndromes de sensibilització central
250-00634/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 42306; 42330).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.11.2016 al 02.12.2016).
Finiment del termini: 05.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’emplaçament de l’Arxiu Comarcal de 
l’Alta Ribagorça
250-00635/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 42307; 42331).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.11.2016 al 02.12.2016).
Finiment del termini: 05.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la situació del moviment LGTBI i les 
persones amb VIH/sida a Hondures
250-00636/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 42308; 42332).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.11.2016 al 02.12.2016).
Finiment del termini: 05.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la creació de la targeta T-Cultura per a 
joves
250-00637/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 42309; 42333).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.11.2016 al 02.12.2016).
Finiment del termini: 05.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Institut Internacional de la Universitat 
de les Nacions Unides per a l’Aliança de Civilitzacions
250-00638/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 42334).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.11.2016 al 02.12.2016).
Finiment del termini: 05.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els centres d’atenció primària de Gavà
250-00640/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 42335).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.11.2016 al 02.12.2016).
Finiment del termini: 05.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el tancament dels centres d’internament 
d’estrangers
250-00642/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 42310; 42336).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.11.2016 al 02.12.2016).
Finiment del termini: 05.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució de suport als afectats per la malaltia celíaca
250-00643/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 42337).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.11.2016 al 02.12.2016).
Finiment del termini: 05.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la renovació dels membres del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts
250-00645/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 42311; 42338).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.11.2016 al 02.12.2016).
Finiment del termini: 05.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la lluita contra l’accidentalitat laboral
250-00647/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 42339).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.11.2016 al 02.12.2016).
Finiment del termini: 05.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les torres elèctriques de Rubí
250-00648/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 42340).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.11.2016 al 02.12.2016).
Finiment del termini: 05.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la vida i l’obra de 
Joan Peiró en el setanta-cinquè aniversari de la seva mort
250-00650/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 42312; 42341).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.11.2016 al 02.12.2016).
Finiment del termini: 05.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la construcció d’un tercer institut a 
Tortosa
250-00651/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 42313; 42342).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.11.2016 al 02.12.2016).
Finiment del termini: 05.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la situació de la Casa Àsia amb relació 
als incompliments del Govern
250-00652/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 42343).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.11.2016 al 02.12.2016).
Finiment del termini: 05.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la integració dels treballadors amb 
discapacitat
250-00653/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 42344).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.11.2016 al 02.12.2016).
Finiment del termini: 05.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la segona activitat dels mossos 
d’esquadra, els policies locals i els bombers
250-00654/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 42345).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.11.2016 al 02.12.2016).
Finiment del termini: 05.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la carretera C-14 entre Montblanc i 
Solivella
250-00655/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 42346).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.11.2016 al 02.12.2016).
Finiment del termini: 05.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la responsabilitat patrimonial de 
l’Administració relativa a la seguretat privada derivada de la 
Sentència 773/2016 del Tribunal Suprem
250-00656/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 42314; 42347).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.11.2016 al 02.12.2016).
Finiment del termini: 05.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la creació de l’Obrony Terytorialnej pel 
Govern de Polònia
250-00658/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 42315; 42348).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.11.2016 al 02.12.2016).
Finiment del termini: 05.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el restabliment de totes les funcions 
dels grups d’atenció a la víctima de les comissaries dels Mossos 
d’Esquadra
250-00659/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 42316; 42349).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.11.2016 al 02.12.2016).
Finiment del termini: 05.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el compromís de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals amb la igualtat de sexes
250-00660/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 42350).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.11.2016 al 02.12.2016).
Finiment del termini: 05.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els sensors del riu Sió
250-00661/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 42351).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.11.2016 al 02.12.2016).
Finiment del termini: 05.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre una televisió pública modèlica en 
matèria de tabac
250-00662/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 42352).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.11.2016 al 02.12.2016).
Finiment del termini: 05.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el trastorn específic del llenguatge
250-00663/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 42353).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.11.2016 al 02.12.2016).
Finiment del termini: 05.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la dotació d’agents dels Mossos 
d’Esquadra destinats a casos de violència masclista
250-00664/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 42354).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.11.2016 al 02.12.2016).
Finiment del termini: 05.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les cambres de comerç
250-00665/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 42355).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.11.2016 al 02.12.2016).
Finiment del termini: 05.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la prevenció de l’ictus
250-00666/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 42356).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.11.2016 al 02.12.2016).
Finiment del termini: 05.12.2016; 12:00 h.
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3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la violència de gènere
300-00100/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 42955 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.11.2016

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

el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al 
Govern sobre la violència de gènere, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de 
tenir lloc els propers dies 30 de novembre i 1 de desembre de 2016, amb el text següent: 

– Sobre la violència de gènere.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre la política internacional de la República 
Catalana
300-00101/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 43293 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.11.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Carles Riera Albert, diputat del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el 
que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenten la Interpel·lació 
al Govern sobre la política internacional de la República Catalana, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 30 de novembre i 1 de 
desembre, amb el text següent: 

– Sobre la política internacional de la República Catalana.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Carles Riera Albert, diputat, GP CUP-CC 

Interpel·lació al Govern sobre els sistemes d’emergències
300-00102/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 43298 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.11.2016

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

que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Go-
vern sobre els sistemes d’emergències, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de 
tenir lloc els propers dies 30 de novembre i 1 de desembre de 2016, amb el text següent: 

– Sobre els sistemes d’emergències.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC
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Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge
300-00103/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 43310 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.11.2016

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel-
lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge, per tal que sigui substanciada en el 
Ple que ha de tenir lloc els propers dies 30 de novembre i 1 de desembre de 2016.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Interpel·lació al Govern sobre la manera d’aconseguir més equitat en 
la sanitat
300-00104/11

PRESENTACIÓ: ÀNGELS MARTÍNEZ CASTELLS, DEL GP CSP

Reg. 43345 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.11.2016

A la Mesa del Parlament
Àngels Martínez Castells, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 

es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, pre-
senta la Interpel·lació al Govern sobre com aconseguir més equitat a la sanitat: 
conèixer, atendre i legislar sobre negligències i errors mèdics, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 30 de novembre i 1 de desem-
bre de 2016, amb el text següent: 

– Sobre com aconseguir més equitat a la sanitat: conèixer, atendre i legislar sobre 
negligències i errors mèdics.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2016
Àngels Martínez Castells, diputada GP CSP

Interpel·lació al Govern sobre el cotxe elèctric
300-00105/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 43409 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.11.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel-
lació al Govern, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els pro-
pers dies 30 de novembre i 1 de desembre de 2016, amb el text següent: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació al «cotxe elèctric»?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Interpel·lació al Govern sobre la inversió en les carreteres
300-00106/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 43410 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.11.2016

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parla-
ment, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la inversió del Govern en carreteres, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 30 de 
novembre i 1 de desembre, amb el text següent: 

– Sobre la inversió del Govern en carreteres.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2016
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC
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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 d’Afers Socials i 
Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre 
les actuacions de la Generalitat per a assolir l’aplicació efectiva de 
la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia 
i la transfòbia
354-00092/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió 12, tinguda el 
23.11.2016, DSPC-C 263.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre 
les actuacions del Departament amb relació als missatges a les 
xarxes socials d’un homòfob detingut a Mataró
354-00094/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 12 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tinguda el 
23.11.2016, DSPC-C 263.

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació 
Homeless Entrepreneur davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies 
perquè expliqui les activitats de l’associació
356-00372/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies, en la sessió 12, tinguda el 23.11.2016, DSPC-C 263.

Sol·licitud de compareixença d’Adolfo Sánchez, president de la 
Fundació Espanyola de la Tartamudesa, davant la Comissió d’Afers 
Socials i Famílies perquè expliqui les activitats d’aquesta fundació
356-00400/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies, en la sessió 12, tinguda el 23.11.2016, DSPC-C 263.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat davant la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies perquè informi sobre la situació del dret d’asil a Catalunya
356-00410/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies, en la sessió 12, tinguda el 23.11.2016, DSPC-C 263.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació 
ACSAR davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi 
sobre la situació del dret d’asil a Catalunya
356-00411/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies, en la sessió 12, tinguda el 23.11.2016, DSPC-C 263.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana per a la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals 
Immigrants davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè 
informi sobre la situació del dret d’asil a Catalunya
356-00412/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies, en la sessió 12, tinguda el 23.11.2016, DSPC-C 263.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Creu Roja 
Catalunya davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè 
informi sobre la situació del dret d’asil a Catalunya
356-00413/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies, en la sessió 12, tinguda el 23.11.2016, DSPC-C 263.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de SICAR davant la 
Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació 
del dret d’asil a Catalunya
356-00414/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies, en la sessió 12, tinguda el 23.11.2016, DSPC-C 263.
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Sol·licitud de compareixença de Pere Manuel Gutiérrez, president 
del Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de 
l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè exposi l’etapa que inicia en el Col·legi i les 
demandes del sector esportiu
356-00419/11

SOL·LICITUD

Presentació: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC (reg. 41406).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 18.11.2016.

Sol·licitud de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè expliqui la 
proposta de directrius de treball de l’Oficina per als propers anys
356-00427/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s, GP SOC, GP CSP, GP PPC, GP CUP-CC, GP JS (reg. 42527).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 18.11.2016.

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 14, tinguda el 23.11.2016, DSPC-C 262.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge amb la consellera de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge sobre el conveni signat amb el 
BBVA per a la cessió d’habitatges buits per a famílies que es troben 
en emergència residencial
355-00047/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 9 de la Comissió de Governació, Administraci-
ons Públiques i Habitatge, tinguda el 22.11.2016, DSPC-C 258.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la situació de les 
persones amb dependència
355-00052/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 12 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 
tinguda el 23.11.2016, DSPC-C 263.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença del director del Centre de Seguretat de la Informació 
de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar 
sobre les informacions aparegudes als mitjans de comunicació amb 
relació al presumpte accés irregular als correus dels funcionaris de 
la Generalitat
357-00146/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
23.11.2016, DSPC-C 262.

Compareixença de Joan Angulo Arrese, director gerent del Centre 
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la 
Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre el programa 
d’actuació del Centre
357-00152/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
23.11.2016, DSPC-C 262.

Compareixença del secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat 
i Societat Digital davant la Comissió d’Afers Institucionals per a 
informar sobre el programa d’acció de govern
357-00153/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
23.11.2016, DSPC-C 262.

Compareixença del secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat 
i Societat Digital davant la Comissió d’Afers Institucionals per a 
informar sobre les activitats del Centre de Seguretat de la Informació 
de Catalunya
357-00178/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
23.11.2016, DSPC-C 262.



BOPC 271
28 de novembre de 2016

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 28

Compareixença del director del Centre de Seguretat de la Informació 
de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar 
sobre les informacions aparegudes amb relació a l’atac al web del 
Sindicat de Policies de Catalunya de l’octubre del 2013
357-00179/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
23.11.2016, DSPC-C 262.

Compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior per a informar sobre les notícies aparegudes a la premsa 
amb relació a l’elaboració per la Divisió d’Afers Interns dels Mossos 
d’Esquadra d’un fitxer amb dades de periodistes
357-00188/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Interior, tinguda el 23.11.2016, 
DSPC-C 264.

Compareixença de la directora de l’Agència Catalana del Consum 
davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge per a informar 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
357-00286/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge, tinguda el 22.11.2016, DSPC-C 258.

Compareixença del secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat 
i Societat Digital davant la Comissió d’Afers Institucionals per a 
informar sobre el Pacte nacional de les tecnologies de la informació i 
la comunicació
357-00299/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
23.11.2016, DSPC-C 262.
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Compareixença d’una representació de l’associació Homeless 
Entrepreneur davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a 
explicar les activitats de l’associació
357-00323/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 12, tinguda el 
23.11.2016, DSPC-C 263.

Compareixença d’Adolfo Sánchez, president de la Fundació 
Espanyola de la Tartamudesa, davant la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies per a explicar les activitats d’aquesta fundació
357-00324/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 12, tinguda el 
23.11.2016, DSPC-C 263.

Compareixença d’una representació de la Comissió Catalana d’Ajuda 
al Refugiat davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a 
informar sobre la situació del dret d’asil a Catalunya
357-00325/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 12, tinguda el 
23.11.2016, DSPC-C 263.

Compareixença d’una representació de la Fundació ACSAR davant la 
Comissió d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre la situació 
del dret d’asil a Catalunya
357-00326/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 12, tinguda el 
23.11.2016, DSPC-C 263.

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana per a 
la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants 
davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre la 
situació del dret d’asil a Catalunya
357-00327/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 12, tinguda el 
23.11.2016, DSPC-C 263.
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Compareixença d’una representació de Creu Roja Catalunya davant 
la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre la situació 
del dret d’asil a Catalunya
357-00328/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 12, tinguda el 
23.11.2016, DSPC-C 263.

Compareixença d’una representació de SICAR davant la Comissió 
d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre la situació del dret 
d’asil a Catalunya
357-00329/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 12, tinguda el 
23.11.2016, DSPC-C 263.

Compareixença d’una representació de la Plataforma Xnet davant la 
Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a 
la Regeneració Democràtica
357-00330/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per 
a la Regeneració Democràtica en la sessió 2, tinguda el 01.03.2016, DSPC-C 55.

Compareixença de Jaume Segalà Torres, inspector en cap regional 
de Catalunya de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, davant 
la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per 
a la Regeneració Democràtica
357-00331/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per 
a la Regeneració Democràtica en la sessió 2, tinguda el 01.03.2016, DSPC-C 55.

Compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant 
la Comissió d’Afers Institucionals per a explicar la proposta de 
directrius de treball de l’Oficina per als propers anys
357-00332/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 14, tinguda el 23.11.2016, 
DSPC-C 262.
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 26

CONVOCADA PER AL 30 DE NOVEMBRE DE 2016

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 71.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del 

Ple del Parlament, el 30 de novembre de 2016, a les 10.00 h al Saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 30 de novembre, a les 

10.00 h).
2. Situació de compatibilitat d’un diputat. Tram. 234-00149/11. Comissió de l’Es-

tatut dels Diputats. Debat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 
264, 15).

3. Projecte de llei de pròrroga del Pla Serra Húnter. Tram. 200-00013/11. Govern de 
la Generalitat. Proposta de tramitació en lectura única (text presentat: BOPC 201, 28).

4. Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i cata-
lanes residents a l’estranger. Tram. 200-00017/11. Govern de la Generalitat. Debat 
de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 239, 58).

5. Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària. Tram. 200-
00018/11. Govern de la Generalitat. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la to-
talitat (text presentat: BOPC 239, 67).

6. Proposició de llei de reducció de l’impost sobre la renda de les persones fí-
siques a Catalunya. Tram. 202-00028/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: 
BOPC 133, 11).

7. 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. Tram. 202-00041/11. 
Grup Parlamentari Socialista. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 216, 25).

8. Proposta de resolució de creació d’una comissió específica d’estudi de l’empre-
nedoria i els autònoms. Tram. 252-00003/11. Tots els grups parlamentaris. Debat i 
votació (text presentat: BOPC 161, 35).

9. Interpel·lació al Govern sobre la violència de gènere. Tram. 300-00100/11. 
Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre els sistemes d’emergències. Tram. 300-
00102/11. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge. Tram. 300-00103/11. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la política internacional de la República Cata-
lana. Tram. 300-00101/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre el cotxe elèctric. Tram. 300-00105/11. Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la manera d’aconseguir més equitat en la sani-
tat. Tram. 300-00104/11. Àngels Martínez Castells, del Grup Parlamentari de Cata-
lunya Sí que es Pot. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre la inversió en les carreteres. Tram. 300-
00106/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’espai català de co-
municació audiovisual. Tram. 302-00089/11. Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació.
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17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre polítiques agràries, ra-
maderes i forestals. Tram. 302-00084/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les places residencials i 
de centre de dia. Tram. 302-00085/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació d’equipa-
ments sanitaris. Tram. 302-00086/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació juvenil. Tram. 
302-00087/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transparència del Go-
vern. Tram. 302-00088/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2016
El vicepresident primer, en funcions de president, Lluís M. Corominas i Díaz

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contractació de diverses cobertures d’assegurances del Parlament 
de Catalunya
630-00001/11

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Secretaria General
Anunci pel qual es fa pública la formalització del contracte de diverses cober-

tures d’assegurances del Parlament de Catalunya (expedient núm. 630-00001/11)
D’acord amb el que estableix la clàusula 27.1 del plec de clàusules administrati-

ves del contracte de diverses cobertures d’assegurances del Parlament de Catalunya, 
es fa pública la formalització d’aquest contracte.

Sistema de licitació: procediment obert, tramitació ordinària.

Expedient núm.: 630-00001/11.

Objecte: 
– Lot 1: Vida. Cobertura d’assegurances de vida (grup temporal renovable).
– Lot 2: Accidents. Cobertura d’assegurances de mort o invalidesa per accidents 

personals.

Empreses adjudicatàries: 
– Lot 1: VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances
– Lot 2: Surne, Mutua de Seguros a Prima Fija 

Import del contracte: 
– Lot 1: 240.000,69 euros, corresponents als dotze mesos de durada del contracte.
– Lot 2: 48.093,77 euros, corresponents als dotze mesos de durada del contracte.

Data de formalització del contracte: 18 d’octubre de 2016.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2016
Xavier Muro i Bas, secretari general
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