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1.10. Acords i resolucions

Resolució 394/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’increment de la inversió, els 
recursos humans i la seguretat de la xarxa ferroviària de la província de Tarragona
250-00526/11
Adopció 7

Resolució 395/XI del Parlament de Catalunya, sobre el millorament de l’accessibilitat 
a les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell
250-00573/11
Adopció 7

Resolució 396/XI del Parlament de Catalunya, sobre les infraestructures viàries a 
Molins de Rei
250-00594/11
Adopció 8

Resolució 397/XI del Parlament de Catalunya, sobre la recuperació de l’estació de 
Sant Quirze del Vallès com a inici de la línia S55 de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya en determinades franges horàries
250-00604/11
Adopció 9

Resolució 398/XI del Parlament de Catalunya, sobre la creació de l’Autoritat Terri-
torial de la Mobilitat a les Terres de l’Ebre - Priorat
250-00616/11
Adopció 9

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «La segregació escolar a Catalunya (I): la ges-
tió del procés d’admissió d’alumnat»
360-00010/11
Debat de l’Informe en la Comissió 10

Informe del Síndic de Greuges titulat «La segregació escolar a Catalunya (II): con-
dicions d’escolarització»
360-00014/11
Debat de l’Informe en la Comissió 10

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 directiva del Par-
lament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2012/27/UE, relativa 
a l’eficiència energètica
295-00103/11
Coneixement de la proposta 10

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Par-
lament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2010/31/UE, relativa 
a l’eficiència energètica dels edificis
295-00104/11
Coneixement de la proposta 11
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Con-
sell per la qual es modifica la Directiva 2016/112/CE pel que fa als tipus de l’impost 
sobre el valor afegit aplicats als llibres, als diaris i a les revistes
295-00105/11
Coneixement de la proposta 11

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 904/2010 relatiu a la cooperació ad-
ministrativa i la lluita contra el frau en l’àmbit de l’impost sobre el valor afegit
295-00106/11
Coneixement de la proposta 11

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Con-
sell per la qual es modifiquen la Directiva 2006/112/CE i la Directiva 2009/132/CE 
pel que fa a determinades obligacions respecte de l’impost sobre el valor afegit per 
a les prestacions de serveis i les vendes a distància de béns
295-00107/11
Coneixement de la proposta 11

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els drets dels treballadors i la sentència del Tribunal 
de Justícia de la Unió Europea que equipara l’acomiadament de treballadors tem-
porals i fixos
250-00611/11
Rebuig 12

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de coordinació de la farmàcia assistencial per al millorament del 
sistema de salut
202-00042/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 13

Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta 
i terapèutics a les dones víctimes de la violència de gènere
202-00043/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 13

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la commemoració de l’aniversari del naixement de 
Clara Campoamor
250-00632/11
Esmenes presentades 13

Proposta de resolució sobre l’emplaçament de l’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça
250-00635/11
Esmenes presentades 14

Proposta de resolució sobre els centres d’atenció primària de Gavà
250-00640/11
Esmenes presentades 14

Proposta de resolució de suport als afectats per la malaltia celíaca
250-00643/11
Esmenes presentades 15

Proposta de resolució sobre la prevenció de l’ictus
250-00666/11
Esmenes presentades 15

Proposta de resolució de defensa de la llibertat d’expressió i del dret d’iniciativa 
dels diputats del Parlament de Catalunya i de compromís de preservar-los per mitjà 
de tots els seus òrgans rectors
250-00752/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16
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3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre els feminismes
300-00107/11
Presentació: GP CUP-CC 16

Interpel·lació al Govern sobre el dret a morir dignament
300-00108/11
Presentació: GP CSP 16

Interpel·lació al Govern sobre la competitivitat de l’empresa catalana
300-00109/11
Presentació: GP C’s 17

Interpel·lació al Govern sobre les retribucions públiques
300-00110/11
Presentació: GP C’s 17

Interpel·lació al Govern sobre les relacions entre els governs de Catalunya i Espanya
300-00111/11
Presentació: GP SOC 17

Interpel·lació al Govern sobre l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
300-00112/11
Presentació: GP PPC 18

Interpel·lació al Govern sobre el transport públic i la mobilitat sostenible
300-00113/11
Presentació: GP JS 18

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 Governació, Administracions Pú-
bliques i Habitatge amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge sobre el Congrés del Món Local
354-00106/11
Acord sobre la sol·licitud 19

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions Pú-
bliques i Habitatge amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge sobre el desplegament dels articles no impugnats de la Llei 24/2015, de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica
354-00107/11
Retirada de la sol·licitud 19

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la Infància amb la consellera de 
Treball, Afers Socials i Famílies sobre el compliment del Pacte per a la infància a 
Catalunya
354-00111/11
Sol·licitud i tramitació 19

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

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant 
la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi de les accions per a 
mitigar la contaminació de l’aire a l’àrea de Barcelona
356-00142/11
Acord sobre la sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Estratègia Catalana Residu Zero 
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè expliqui el fonament i la 
conveniència d’una llei de prevenció dels residus i per a l’ús eficient dels recursos
356-00253/11
Acord sobre la sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Retorna davant la Comissió de 
Medi Ambient i Sostenibilitat perquè expliqui el fonament i la conveniència d’una llei 
de prevenció dels residus i per a l’ús eficient dels recursos
356-00254/11
Acord sobre la sol·licitud 20
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Sol·licitud de compareixença de Jordi Agustí i Vergés, director de l’Agència Catalana 
de l’Aigua, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè presenti el 
Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera
356-00383/11
Acord sobre la sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença del director general de Polítiques Ambientals i Medi 
Natural davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre les 
accions de lluita i eradicació del caragol poma i altres espècies al·lòctones
356-00384/11
Retirada de la sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Artrogriposi Múl-
tiple Congènita davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació de les 
persones que en pateixen
356-00433/11
Sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença de Maria Recuero Sánchez, secretària general de la 
Unió Sindical Obrera de Catalunya, davant la Comissió de Treball perquè informi 
sobre la sinistralitat laboral
356-00439/11
Acord sobre la sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença de Lorenzo Villaplana Marín, secretari d’acció sindical 
de la Unió Sindical Obrera de Catalunya, davant la Comissió de Treball perquè in-
formi sobre la sinistralitat laboral
356-00440/11
Acord sobre la sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença del director general d’Economia Social, el Tercer Sec-
tor, les Cooperatives i l’Autoempresa davant la Comissió de Treball perquè expliqui 
la situació dels centres especials de treball
356-00442/11
Acord sobre la sol·licitud 22

Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescèn-
cia davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre les notícies aparegudes 
amb relació a les sentències que assenyalen errors en les resolucions administrati-
ves de protecció a la infància
356-00448/11
Sol·licitud 22

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’En-
questa de seguretat pública de Catalunya del 2015
355-00043/11
Substanciació 22

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les po-
lítiques actuals en l’àmbit de la salut laboral
355-00054/11
Substanciació 22

Sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habi-
tatge amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre 
el Congrés del Món Local
355-00056/11
Acord de tenir la sessió informativa 23

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

Compareixença d’una representació del Comitè Executiu del Consell de Diplomàcia 
Pública de Catalunya davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència per a informar sobre el pla d’actuació i el finançament 
del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya
357-00023/11
Substanciació 23
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Compareixença d’una representació del Banc d’ADN davant la Comissió d’Acció 
Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre 
l’avenç en la recuperació i l’exhumació de les fosses de la Guerra Civil a Catalunya
357-00196/11
Substanciació 23

Compareixença de la subdirectora general de Treball en la Diversitat davant la Co-
missió de Treball per a explicar la situació dels centres especials de treball
357-00235/11
Substanciació 23

Compareixença de representants de la Plataforma per a la Defensa de l’Atenció Pú-
blica en Salut Mental a Catalunya davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a 
exposar els resultats de l’informe sobre la salut mental en el marc dels afers socials
357-00254/11
Substanciació 24

Compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement per a informar sobre la congelació dels preus de les taxes universi-
tàries per al curs 2016-2017
357-00272/11
Substanciació 24

Compareixença del rector de la Universitat Oberta de Catalunya davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement per a presentar la memòria i informar sobre les actuacions 
de la Universitat Oberta de Catalunya
357-00274/11
Substanciació 24

Compareixença de la secretària d’Administració i Funció Pública davant la Comis-
sió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a informar sobre les 
condicions dels empleats públics i la recuperació dels drets suspesos
357-00285/11
Substanciació 24

Compareixença de la directora general de la Funció Pública davant la Comissió de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a informar de les activitats 
de l’ens
357-00289/11
Substanciació 25

Compareixença de la directora general de Relacions Institucionals i amb el Parla-
ment davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència per a informar sobre els avenços amb relació al banc públic d’ADN
357-00338/11
Substanciació 25

Compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant la Comissió de 
Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar de les accions per a mitigar la conta-
minació de l’aire a l’àrea de Barcelona
357-00351/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 25

Compareixença d’una representació de l’Estratègia Catalana Residu Zero davant la 
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a explicar el fonament i la convenièn-
cia d’una llei de prevenció dels residus i per a l’ús eficient dels recursos
357-00352/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 25

Compareixença d’una representació de Retorna davant la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat per a explicar el fonament i la conveniència d’una llei de prevenció 
dels residus i per a l’ús eficient dels recursos
357-00353/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 26

Compareixença de Joan Grimalt Obrador, professor del Consell Superior d’Investi-
gacions Científiques i expert en geoquímica orgànica ambiental, davant la Comissió 
de Medi Ambient i Sostenibilitat per a explicar l’eliminació dels residus dels sòls in-
dustrials i la contaminació dels sòls al recinte industrial d’Ercros a Flix
357-00354/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 26
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Compareixença del director general d’Economia Social, el Tercer Sector, les Coope-
ratives i l’Autoempresa davant la Comissió de Treball per a explicar la situació dels 
centres especials de treball
357-00355/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 26
Substanciació 26

Compareixença de la secretària general i del secretari d’acció sindical de la Unió 
Sindical Obrera de Catalunya davant la Comissió de Treball per a informar sobre la 
sinistralitat laboral
357-00356/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 26

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 27
Convocada per al 20 de desembre de 2016 27
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 394/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’increment de la 
inversió, els recursos humans i la seguretat de la xarxa ferroviària de 
la província de Tarragona
250-00526/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 13, 14.12.2016, DSPC-C 278

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 14 de desembre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’increment de la inversió i la plan-
tilla d’Adif a la província de Tarragona (tram. 250-00526/11), presentada pel Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí (reg. 35781).

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

Resolució
El Parlament insta el Govern a fer les gestions pertinents amb el Govern de l’Es-

tat per a: 
a) Donar suport a les reivindicacions de més inversió, més recursos humans i 

més seguretat a la xarxa ferroviària de la província de Tarragona efectuades pel co-
mitè d’empresa d’Adif.

b) Traslladar aquest acord a la direcció de l’empresa pública Adif, al Ministeri 
de Foment i a tots els parlamentaris del Congrés dels Diputats i el Senat elegits per 
la circumscripció de Tarragona.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Sergio Sanz Jiménez; la presidenta de 

la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 395/XI del Parlament de Catalunya, sobre el millorament 
de l’accessibilitat a les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat a 
Sabadell
250-00573/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 13, 14.12.2016, DSPC-C 278

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 14 de desembre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat a 
les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell (tram. 250-00573/11), pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí (reg. 41006).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Posar en funcionament escales mecàniques de baixada a les dues estacions 

de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sabadell (Plaça Major i Can Feu - 
Gràcia).
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b) Estudiar la incorporació d’un segon ascensor a cadascuna de les dues estaci-
ons de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sabadell (Plaça Major i Can 
Feu - Gràcia).

c) Preveure suficients escales mecàniques de baixada i ascensors a les estacions 
que queden per inaugurar en els propers mesos a Sabadell.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Sergio Sanz Jiménez; la presidenta de 

la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 396/XI del Parlament de Catalunya, sobre les 
infraestructures viàries a Molins de Rei
250-00594/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 13, 14.12.2016, DSPC-C 278

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 14 de desembre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre les infraestructures viàries a Molins 
de Rei (tram. 250-00594/11), presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí i pel 
Grup Parlamentari Socialista.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reclamar al Govern de l’Estat que acceleri els tràmits per a acabar d’elaborar 

i aprovar el projecte executiu del «projecte de millora d’accessibilitat entre las car-
reteres de l’entorn del Baix Llobregat», especialment pel que fa a les dues rotondes 
que resoldrien la necessitat imperiosa de millora de la mobilitat en aquest àmbit, 
que són: 

1a. La rotonda de connexions de l’autopista AP-2 amb la carretera N-340 i la 
C-1413 al pont sobre el riu Llobregat a Molins de Rei, que permetrà la connexió del 
carrer del Pla, i el vial que uneix Cornellà, Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat 
i Molins de Rei amb l’autopista AP-2.

2a. La rotonda de connexió de l’autopista AP-2 amb la carretera C-1413 a l’altu-
ra de la gravera de Molins de Rei, just passats el nucli urbà i la riera de Vallvidrera.

b) Demanar al Govern d’Espanya que, un cop aprovada la lletra a, presenti una 
planificació temporal de la realització de les infraestructures i aprovi urgentment les 
partides pressupostàries per a executar les obres al més aviat possible.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Sergio Sanz Jiménez; la presidenta de 

la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola
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Resolució 397/XI del Parlament de Catalunya, sobre la recuperació 
de l’estació de Sant Quirze del Vallès com a inici de la línia S55 de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en determinades franges 
horàries
250-00604/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 13, 14.12.2016, DSPC-C 278

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 14 de desembre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la recuperació de l’estació de Sant 
Quirze del Vallès com a inici de la línia S55 dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya en determinades franges horàries (tram. 250-00604/11), presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar un estudi sobre les necessi-

tats de la línia S2 Sabadell de Ferrocarrils de la Generalitat, al pas per Sant Quirze 
del Vallès, i adoptar les mesures necessàries per a evitar la sobreocupació que s’hi 
produeix, especialment a les primeres hores del matí dels dies feiners. L’estudi ha 
d’incloure l’anàlisi de la possibilitat que alguns trajectes de la línia S55 tinguin l’es-
tació d’origen a Sant Quirze del Vallès.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Sergio Sanz Jiménez; la presidenta de 

la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 398/XI del Parlament de Catalunya, sobre la creació de 
l’Autoritat Territorial de la Mobilitat a les Terres de l’Ebre - Priorat
250-00616/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 13, 14.12.2016, DSPC-C 278

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 14 de desembre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la creació de l’Autoritat Territori-
al de Mobilitat a les Terres de l’Ebre - Priorat (tram. 250-00616/11), presentada pel 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Crear de manera immediata l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de 

les Terres de l’Ebre i, si escau, del Priorat, o qualsevol altre organisme o ens que 
tingui les mateixes atribucions i competències en aquest àmbit territorial, mentre 
no s’hi implanti el model de desplegament de la T-Mobilitat, perquè les decisions 
preses en matèria de mobilitat siguin vinculants i consensuades amb el territori, en 
les mateixes condicions que tenen la resta de territoris del país que han desplegat 
l’ATM.

b) Iniciar dins els propers tres mesos la revisió del Pla director de mobilitat de 
les Terres de l’Ebre, amb la participació activa del conjunt d’administracions locals 
i agents econòmics i socials d’aquest territori.
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c) Aplicar les mesures necessàries per a la millora tarifària dels serveis de trans-
port a les Terres de l’Ebre fins a assolir la integració tarifària del conjunt dels ser-
veis.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Sergio Sanz Jiménez; el vicepresident 

de la Comissió en funcions de president, Gerard Gómez del Moral i Fuster

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «La segregació escolar a 
Catalunya (I): la gestió del procés d’admissió d’alumnat»
360-00010/11

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 10, tinguda el 
12.12.2016, DSPC-C 273.

Informe del Síndic de Greuges titulat «La segregació escolar a 
Catalunya (II): condicions d’escolarització»
360-00014/11

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 10, tinguda el 
12.12.2016, DSPC-C 273.

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 
directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica 
la Directiva 2012/27/UE, relativa a l’eficiència energètica
295-00103/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de 
la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, 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 es modifica 
la Directiva 2010/31/UE, relativa a l’eficiència energètica dels edificis
295-00104/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de 
la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Consell per la qual es modifica la Directiva 2016/112/
CE pel que fa als tipus de l’impost sobre el valor afegit aplicats als 
llibres, als diaris i a les revistes
295-00105/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de 
la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 
904/2010 relatiu a la cooperació administrativa i la lluita contra el 
frau en l’àmbit de l’impost sobre el valor afegit
295-00106/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de 
la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Consell per la qual es modifiquen la Directiva 2006/112/
CE i la Directiva 2009/132/CE pel que fa a determinades obligacions 
respecte de l’impost sobre el valor afegit per a les prestacions de 
serveis i les vendes a distància de béns
295-00107/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de 
la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la proposta.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els drets dels treballadors i la 
sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que equipara 
l’acomiadament de treballadors temporals i fixos
250-00611/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Treball en la sessió 9, tinguda el 15.12.2016, DSPC-C 
285.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de coordinació de la farmàcia assistencial per al 
millorament del sistema de salut
202-00042/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP CUP-CC; GP PPC (reg. 45281; 45468; 45646).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de 
gossos escorta i terapèutics a les dones víctimes de la violència de 
gènere
202-00043/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP JS (reg. 44075; 44321).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 20.12.2016 al 27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 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 commemoració de l’aniversari del 
naixement de Clara Campoamor
250-00632/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45664 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 14.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 45664)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)

De supressió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat, mitjançant el De-
partament de Cultura, a commemorar al 2018 el 130è aniversari del naixement de 
Clara Campoamor, per la seva importància en la consecució del vot femení i la de-
fensa de les dones.
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Proposta de resolució sobre l’emplaçament de l’Arxiu Comarcal de 
l’Alta Ribagorça
250-00635/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45665 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 14.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 45665)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)

De supressió

1. Que a través del Departament de Cultura s’intercedeixi davant el Consell Co-
marcal de l’Alta Ribagorça i l’Ajuntament del Pont de Suert per tal que sigui suspès 
l’expedient d’aprovació definitiva del projecte de rehabilitació de l’edifici d’Ajunta-
ment Vell del Pont de Suert com a destinació de l’Arxiu Comarcal de l’Alta Riba-
gorça.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)

D’addició

2. Que sigui el propi Departament de Cultura, en el cas que la capacitat per als 
propers 5 a 8 anys restés qüestionada, qui estudiï i proposi al Ple del Consell Co-
marcal una ubicació alternativa per crear un arxiu Comarcal funcional i atractiu on 
dipositar amb total garantia el patrimoni documental de la comarca.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45675 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 15.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 45675)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)

D’addició del punt 1

1. Reobrir el servei d’atenció continuada del CAP Gavà 1 restablint el servei amb 
les mateixes condicions que oferia amb anterioritat a les retallades, és a dir, 24 hores 
i 365 dies l’any, d’acord amb el que reivindiquen les associacions de veïns i les enti-
tats socials del municipi, si el resultat de la revisió dels processos de reordenació de 
l’atenció continuada i el procés participatiu que s’està realitzant així ho determina.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)

D’addició del punt 2

2. Reobrir el servei dispensari del barri de Gavà-Mar, restablint el servei amb les 
mateixes condicions que oferia amb anterioritat a les retallades, si el resultat de la 
revisió dels processos de reordenació de l’atenció continuada i el procés participatiu 
que s’està realitzant així ho determina.
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Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)

De modificació del punt 3

3. Establir un espai de diàleg i cooperació entre l’Ajuntament de Gavà, l’Institut 
Català de la Salut, la Regió Sanitària de Barcelona del CatSalut i la ciutadania per 
tal de vetllar per la qualitat dels serveis de salut a tot el municipi de Gavà.

Proposta de resolució de suport als afectats per la malaltia celíaca
250-00643/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45676 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 15.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 45676)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)

De modificació del punt 6

6. Vetllar perquè en els menjadors dels centres educatius de Catalunya es dispo-
sin de menús per a celíacs, quan sigui possible, en els termes establerts a l’article 40 
de la Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45677 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 15.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 45677)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)

De modificació del punt 1

1. A través del Departament de Salut, continuar les campanyes de conscienciació 
per a prevenir l’ictus.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)

De modificació del punt 2

2. Millorar l’accés equitatiu a les unitats i tractaments de la fase aguda de l’ictus.
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Proposta de resolució de defensa de la llibertat d’expressió i del dret 
d’iniciativa dels diputats del Parlament de Catalunya i de compromís 
de preservar-los per mitjà de tots els seus òrgans rectors
250-00752/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CSP (reg. 45740).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 20.12.2016; 12:00 h.

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre els feminismes
300-00107/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 45894 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.12.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenten la interpel·la-
ció al Govern sobre feminismes, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de 
tenir lloc els propers dies 20, 21,22 i 23 de desembre de 2016, amb el text següent: 

– Sobre els feminismes.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC 

Interpel·lació al Govern sobre el dret a morir dignament
300-00108/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 45903 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.12.2016

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

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 157 del 
Reglament del Parlament, presenten la interpel·lació al Govern sobre el dret a morir 
dignament, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 20, 21 i 22 de desembre de 2016, amb el text següent: 

– Sobre el dret a morir dignament.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frías, diputada, GP CSP 
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Interpel·lació al Govern sobre la competitivitat de l’empresa catalana
300-00109/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 45922 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.12.2016

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 la competitivitat de l’empresa catalana, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 20 a 22 de desembre de 2016.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Interpel·lació al Govern sobre les retribucions públiques
300-00110/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 45923 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.12.2016

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 retribucions públiques, per tal que sigui substanciada en el 
Ple que ha de tenir lloc els propers dies 20 a 22 de desembre de 2016.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Interpel·lació al Govern sobre les relacions entre els governs de 
Catalunya i Espanya
300-00111/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 45933 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.12.2016

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 les relacions entre els Governs de Catalunya i Espanya, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 20,21 i 22 de de-
sembre de 2016, amb el text següent: 

– Sobre les relacions entre els governs de Catalunya i Espanya.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC
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Interpel·lació al Govern sobre l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
300-00112/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 45953 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.12.2016

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 l’Institut d’Estudis de l’Autogovern, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 20, 21 i 
22 de desembre de 2016, amb el text següent: 

– Sobre l’Institut d’Estudis de l’Autogovern.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2016
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

Interpel·lació al Govern sobre el transport públic i la mobilitat 
sostenible
300-00113/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 45960 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.12.2016

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 següent 
interpel·lació, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 20, 21, 22 i 23 de desembre de 2016, amb el text següent: 

– Quin és el capteniment del Govern respecte al transport públic a Catalunya i 
la mobilitat sostenible?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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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 Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge amb la consellera de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre el Congrés 
del Món Local
354-00106/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Governació, Admi-
nistracions Públiques i Habitatge, en la sessió 10, tinguda el 13.12.2016, DSPC-C 274.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge amb la consellera de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre el 
desplegament dels articles no impugnats de la Llei 24/2015, de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge 
i la pobresa energètica
354-00107/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 10 de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, tinguda el 13.12.2016, DSPC-C 274.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la Infància amb la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el compliment 
del Pacte per a la infància a Catalunya
354-00111/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC (reg. 42905).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de la Infància, 13.12.2016.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat 
Ambiental davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè 
informi de les accions per a mitigar la contaminació de l’aire a l’àrea 
de Barcelona
356-00142/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, en la sessió 8, tinguda el 14.12.2016, DSPC-C 282.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Estratègia 
Catalana Residu Zero davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat perquè expliqui el fonament i la conveniència d’una llei 
de prevenció dels residus i per a l’ús eficient dels recursos
356-00253/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, en la sessió 8, tinguda el 14.12.2016, DSPC-C 282.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Retorna davant 
la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè expliqui el 
fonament i la conveniència d’una llei de prevenció dels residus i per a 
l’ús eficient dels recursos
356-00254/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, en la sessió 8, tinguda el 14.12.2016, DSPC-C 282.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Agustí i Vergés, director de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat perquè presenti el Pla especial d’actuació en situació 
d’alerta i eventual sequera
356-00383/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, en la sessió 8, tinguda el 14.12.2016, DSPC-C 282.
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Sol·licitud de compareixença del director general de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat perquè informi sobre les accions de lluita i eradicació 
del caragol poma i altres espècies al·lòctones
356-00384/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
14.12.2016, DSPC-C 282.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació 
Artrogriposi Múltiple Congènita davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre la situació de les persones que en pateixen
356-00433/11

SOL·LICITUD

Presentació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC (reg. 42946).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 15.12.2016.

Sol·licitud de compareixença de Maria Recuero Sánchez, secretària 
general de la Unió Sindical Obrera de Catalunya, davant la Comissió 
de Treball perquè informi sobre la sinistralitat laboral
356-00439/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, en la 
sessió 9, tinguda el 15.12.2016, DSPC-C 285.

Sol·licitud de compareixença de Lorenzo Villaplana Marín, secretari 
d’acció sindical de la Unió Sindical Obrera de Catalunya, davant la 
Comissió de Treball perquè informi sobre la sinistralitat laboral
356-00440/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, en la 
sessió 9, tinguda el 15.12.2016, DSPC-C 285.
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Sol·licitud de compareixença del director general d’Economia Social, 
el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa davant la Comissió 
de Treball perquè expliqui la situació dels centres especials de 
treball
356-00442/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, en la 
sessió 9, tinguda el 15.12.2016, DSPC-C 285.

Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè 
informi sobre les notícies aparegudes amb relació a les sentències 
que assenyalen errors en les resolucions administratives de 
protecció a la infància
356-00448/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 45419).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 13.12.2016.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre l’Enquesta de seguretat pública de Catalunya del 
2015
355-00043/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 13 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.12.2016, 
DSPC-C 281.

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut 
sobre les polítiques actuals en l’àmbit de la salut laboral
355-00054/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 18 de la Comissió de Salut, tinguda el 15.12.2016, 
DSPC-C 283.
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Sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge amb la consellera de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge sobre el Congrés del Món 
Local
355-00056/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en 
la sessió 10, tinguda el 13.12.2016, DSPC-C 274.

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

Compareixença d’una representació del Comitè Executiu del Consell 
de Diplomàcia Pública de Catalunya davant la Comissió d’Acció 
Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per 
a informar sobre el pla d’actuació i el finançament del Consell de 
Diplomàcia Pública de Catalunya
357-00023/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència, tinguda el 15.12.2016, DSPC-C 286.

Compareixença d’una representació del Banc d’ADN davant la 
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència per a informar sobre l’avenç en la recuperació i 
l’exhumació de les fosses de la Guerra Civil a Catalunya
357-00196/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència, tinguda el 15.12.2016, DSPC-C 286.

Compareixença de la subdirectora general de Treball en la Diversitat 
davant la Comissió de Treball per a explicar la situació dels centres 
especials de treball
357-00235/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió de Treball, tinguda el 15.12.2016, 
DSPC-C 285.
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Compareixença de representants de la Plataforma per a la Defensa 
de l’Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya davant la Comissió 
d’Afers Socials i Famílies per a exposar els resultats de l’informe 
sobre la salut mental en el marc dels afers socials
357-00254/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tingu-
da el 14.12.2016, DSPC-C 279.

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tingu-
da el 15.12.2016, DSPC-C 287.

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tingu-
da el 15.12.2016, DSPC-C 287.

Compareixença de la secretària d’Administració i Funció Pública 
davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge per a informar sobre les condicions dels empleats públics i 
la recuperació dels drets suspesos
357-00285/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge, tinguda el 13.12.2016, DSPC-C 274.
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Compareixença de la directora general de la Funció Pública davant la 
Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a 
informar de les activitats de l’ens
357-00289/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge, tinguda el 13.12.2016, DSPC-C 274.

Compareixença de la directora general de Relacions Institucionals i 
amb el Parlament davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre els 
avenços amb relació al banc públic d’ADN
357-00338/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència, tinguda el 15.12.2016, DSPC-C 286.

Compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant 
la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar de les 
accions per a mitigar la contaminació de l’aire a l’àrea de Barcelona
357-00351/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 8, tinguda el 
14.12.2016, DSPC-C 282.

Compareixença d’una representació de l’Estratègia Catalana Residu 
Zero davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a 
explicar el fonament i la conveniència d’una llei de prevenció dels 
residus i per a l’ús eficient dels recursos
357-00352/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 8, tinguda el 
14.12.2016, DSPC-C 282.
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Compareixença d’una representació de Retorna davant la Comissió 
de Medi Ambient i Sostenibilitat per a explicar el fonament i la 
conveniència d’una llei de prevenció dels residus i per a l’ús eficient 
dels recursos
357-00353/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 8, tinguda el 
14.12.2016, DSPC-C 282.

Compareixença de Joan Grimalt Obrador, professor del Consell 
Superior d’Investigacions Científiques i expert en geoquímica orgànica 
ambiental, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a 
explicar l’eliminació dels residus dels sòls industrials i la contaminació 
dels sòls al recinte industrial d’Ercros a Flix
357-00354/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 8, tinguda el 
14.12.2016, DSPC-C 282.

Compareixença del director general d’Economia Social, el Tercer 
Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa davant la Comissió de 
Treball per a explicar la situació dels centres especials de treball
357-00355/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball en la sessió 9, tinguda el 15.12.2016, DSPC-C 285.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió de Treball, tinguda el 15.12.2016, 
DSPC-C 285.

Compareixença de la secretària general i del secretari d’acció 
sindical de la Unió Sindical Obrera de Catalunya davant la Comissió 
de Treball per a informar sobre la sinistralitat laboral
357-00356/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball en la sessió 9, tinguda el 15.12.2016, DSPC-C 285.
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 27

CONVOCADA PER AL 20 DE DESEMBRE 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 20 de desembre de 2016, a les 15.00 h, al Saló de sessions

Ordre del dia
1. Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. 

Tram. 200-00019/11. Govern de la Generalitat. Debat i votació de les esmenes a la 
totalitat del Projecte (text presentat: BOPC 272, 3).

2. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 21 de desembre, a les 
10.00 h).

3. Situació de compatibilitat d’un diputat. Tram. 234-00150/11. Comissió de l’Es-
tatut dels Diputats. Debat i votació del dictamen de la Comissió.

4. Proposta de resolució de defensa de la llibertat d’expressió i del dret d’inicia-
tiva dels diputats del Parlament de Catalunya i de compromís de preservar-los per 
mitjà de tots els seus òrgans rectors. Tram. 250-00752/11. Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí i Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Cons-
tituent. Debat i votació de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 281, 26).

5. Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector pú-
blic; de creació de l’impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipula-
ció i transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics; de l’impost sobre begudes 
ensucrades envasades; de l’impost sobre grans establiments comercials, i de l’im-
post sobre les estades en establiments turístics. Tram. 200-00020/11. Govern de la 
Generalitat. Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: 
BOPC 273, 3).

6. Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la 
Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya. Tram. 200-00005/11. 
Comissió d’Economia i Hisenda. Debat i votació del dictamen de la Comissió, de 
les esmenes reservades i de les esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Ga-
ranties Estatutàries (dictamen: BOPC 248, 24; dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries: BOPC 284, 5).

7. 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. Comissió de Go-
vernació, Administracions Públiques i Habitatge. Debat i votació del dictamen de la 
Comissió (dictamen: BOPC 285, 73).

8. Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals. 
Tram. 200-00014/11. Govern de la Generalitat. Debat de totalitat i votació de l’es-
mena a la totalitat (text presentat: BOPC 206, 5).

9. Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educa-
ció, per a garantir la laïcitat. Tram. 202-00003/11. Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot. Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: 
BOPC 19, 3).

10. Interpel·lació al Govern sobre els feminismes. Tram. 300-00107/11. Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre el dret a morir dignament. Tram. 300-00108/11. 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la competitivitat de l’empresa catalana. Tram. 
300-00109/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
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13. Interpel·lació al Govern sobre les retribucions públiques. Tram. 300-00110/11. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre les relacions entre els governs de Catalunya i 
Espanya. Tram. 300-00111/11. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre l’Institut d’Estudis de l’Autogovern. Tram. 300-
00112/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

16. Interpel·lació al Govern sobre el transport públic i la mobilitat sostenible. 
Tram. 300-00113/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la manera d’aconseguir 
més equitat en la sanitat. Tram. 302-00090/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els sistemes d’emergèn-
cies. Tram. 302-00092/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la violència de gènere. 
Tram. 302-00093/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitat-
ge. Tram. 302-00094/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el cotxe elèctric. Tram. 
302-00091/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política internacional 
de la República Catalana. Tram. 302-00095/11. Grup Parlamentari de la Candidatu-
ra d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la inversió en les car-
reteres. Tram. 302-00096/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació.

24. Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les persones 
jurídiques. Tram. 202-00044/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Grup Parla-
mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat de totalitat i 
votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 275, 136).

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2016
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís

* Hi ha la previsió que la sessió plenària duri fins el divendres dia 23 al migdia.
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