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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Acord 6/XI del Parlament de Catalunya, de creació del Grup de
Treball sobre la Protecció dels Refugiats a Catalunya
251-00006/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 16,
15.12.2016, DSPC-C 286

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió tinguda el dia 15 de desembre de 2016, d’acord amb l’article 55
del Reglament del Parlament, ha aprovat la creació del Grup de Treball sobre la
Protecció dels Refugiats a Catalunya (tram. 251-00006/11) mitjançant l’adopció del
següent
Acord

El Parlament de Catalunya acorda de crear el Grup de Treball sobre la Protecció
dels Refugiats a Catalunya (GTPRC), amb les característiques següents:
a) Objecte
L’objecte del Grup de Treball és fer el seguiment i l’avaluació de l’impacte de
l’acció del Govern en matèria de protecció dels refugiats a Catalunya.
b) Composició
El Grup de Treball es compon d’un representant de cada grup parlamentari.
c) Participació d’experts
El Grup de Treball pot sol·licitar la participació d’experts, d’acord amb l’article
57 del Reglament del Parlament.
d) Periodicitat de les reunions
El Grup de Treball es reuneix un cop al mes.
e) Informe
El Grup de Treball ha d’elaborar un informe, adoptat per consens, que reculli el
resultats dels seus treballs i contingui propostes i recomanacions.
f) Termini de lliurament de l’informe
El Grup de Treball ha de lliurar l’informe al final de la legislatura vigent.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2016
La secretària de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà; la presidenta de la
Comissió, Marta Pascal i Capdevila

1.10. Acords i resolucions
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Resolució 408/XI del Parlament de Catalunya, sobre els efectes de
la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 14 de
setembre de 2016 sobre els treballadors de la Generalitat
250-00593/11
ADOPCIÓ
Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, sessió 10, 13.12.2016,
DSPC-C 274

La Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió
tinguda el dia 13 de desembre de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució
sobre els efectes de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 14
de setembre de 2016 sobre els treballadors de la Generalitat (tram. 250-00593/11),
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a convocar la mesa de la funció pública per a tractar els efectes de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 14 de setembre de 2016 sobre la situació d’elevada temporalitat de la plantilla de l’Administració de la Generalitat, i elaborar un calendari de mesures, abans
que s’acabi l’any 2016, per a revertir aquestes xifres de temporalitat.
Palau del Parlament, 13 de desembre de 2016
La secretària de la Comissió, Sonia Sierra Infante; el president de la Comissió,
Joan Garriga Quadres

Resolució 409/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’ocupació dels
habitatges amb protecció oficial de la Torre del Cogoll, de Mataró
250-00599/11
ADOPCIÓ
Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, sessió 10, 13.12.2016,
DSPC-C 274

La Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió
tinguda el dia 13 de desembre de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’ocupació dels habitatges de protecció oficial de la Torre del Cogoll, de
Mataró (tram. 250-00599/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg.
42745).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya, pel que fa a la promoció d’habitatges amb protecció
oficial de la Torre del Cogoll, de Mataró, insta el Govern a:
a) Continuar les actuacions legals i institucionals iniciades per a alliberar els habitatges ocupats de manera il·legal.
b) Continuar les mesures de seguretat iniciades per a evitar l’ocupació il·legal
dels habitatges de la promoció.
c) Adjudicar al més aviat possible els habitatges de la promoció que quedin disponibles, per mitjà de la mesa de valoració per a situacions d’emergència econòmica i social de Catalunya, o bé per a les famílies inscrites al Registre de Sol·licitants
d’Habitatge amb Protecció Oficial.
1.10. Acords i resolucions
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d) Continuar el patrullatge policial i les actuacions policials pertinents per a
promoure que els veïns informin els cossos de policia sobre els fets delictius que es
produeixin i en facin la denúncia, per tal de posar fi al problema del tràfic d’estupefaents que han detectat en els edificis.
Palau del Parlament, 13 de desembre de 2016
La secretària de la Comissió, Sonia Sierra Infante; el president de la Comissió,
Joan Garriga Quadres

Resolució 410/XI del Parlament de Catalunya, sobre la recuperació
dels drets dels treballadors públics
250-00622/11
ADOPCIÓ
Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, sessió 10, 13.12.2016,
DSPC-C 274

La Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió
tinguda el dia 13 de desembre de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució
sobre la recuperació dels drets dels treballadors públics (tram. 250-00622/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Convocar la Mesa de la funció pública per a tractar la recuperació de tots els
drets econòmics, laborals i socials suspesos des del 2012.
b) Reduir el nombre d’alts càrrecs en un 10% en els pressupostos per a l’any 2017.
Palau del Parlament, 13 de desembre de 2016
La secretària de la Comissió, Sonia Sierra Infante; el president de la Comissió,
Joan Garriga Quadres
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de
modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de
Catalunya
200-00005/11
ESMENES SUBSEGÜENTS AL DICTAMEN DEL CONSELL DE GARANTIES
ESTATUTÀRIES
Reg. 45902 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ, GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS,
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ
QUE ES POT, GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA,
GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – CRIDA
CONSTITUENT (REG. 45902)

A la Mesa del Parlament

Els grups sotasignants, d’acord amb el que estableix l’article 120 del Reglament
del Parlament, presenten la següent esmena, subsegüent al dictamen del Consell de
Garanties Estatutàries amb relació al 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).
Esmena 1
De supressió al punt 2 de l’article 12

Article 12. Programes anuals d’actuació estadística
1. El Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 s’executa per mitjà dels programes
anuals d’actuació estadística.
2. Els programes anuals d’actuació estadística estableixen la descripció tècnica
de les actuacions estadístiques que s’han de dur a terme, en compliment dels objectius i els preceptes d’aquesta llei, durant l’any que abasten. En les fitxes descriptives
de les actuacions estadístiques s’han de fixar, sempre que sigui possible, els organismes responsables i col·laboradors de l’actuació, una ressenya descriptiva de l’actuació, les principals variables sobre les quals cal obtenir resultats, els fitxers i registres
administratius i estadístics als quals cal accedir per a la producció de l’estadística i
un calendari precís de difusió de resultats.
Palau del Parlament, 15 de desembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, GP JS; Carlos Carrizosa Torres, GP C’s; Eva Granados
Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; Alejandro Fernández Álvarez, GP PPC; Anna Gabriel i Sabaté, GP CUP-CC, portaveus

3.01.01. Projectes de llei
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Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als
catalans i catalanes residents a l’estranger
200-00017/11
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 45823; 46110).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.12.2016; 12:00 h.

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena
de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència
202-00041/11
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 45760; 45824).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.12.2016; 12:00 h.

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 (reg. 45825).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 22.12.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les
persones jurídiques
202-00044/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s (reg. 45761).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.12.2016; 12:00 h.
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3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la situació del moviment LGTBI i les
persones amb VIH/sida a Hondures
250-00636/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 45672 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 13.12.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 45672)

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

2. Insta el Govern de la Generalitat a sol·licitar al Govern d’Espanya a reclamar
directament i a través de la comunitat internacional al Govern d’Hondures mecanismes de protecció efectiva de la integritat física i la vida de les persones organitzades
als moviments socials LGBTI d’Hondures així com que se’ls faci justícia, i que se’ls
ofereixin fórmules de reparació individual i col·lectiva.
Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 4

4. Insta el Govern de la Generalitat a prestar, mitjançant la política de cooperació catalana, l’assistència que sigui necessària a les organitzacions de defensa dels
drets de les persones LGTBI i del moviment de suport i pels drets de les persones
amb VIH/sida als països centreamericans, i en general amb totes les persones que
s’organitzen per la defensa dels drets humans, socials, laborals, civils i polítics, ambientals, a fi que puguin continuar treballant per l’assoliment dels seus objectius i
garantir els drets d’aquests col·lectius víctimes de discriminació.

Proposta de resolució sobre l’Institut Internacional de la Universitat
de les Nacions Unides per a l’Aliança de Civilitzacions
250-00638/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 45679 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 13.12.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 45679)

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

1. El Parlament de Catalunya recalca la importància de que l’Institut sobre Globalització, Cultura i Mobilitat de la Universitat de les Nacions Unides (UNU-GCM)
mantingui la seva seu a Barcelona, ciutat que acull destacats organismes d’estudi i
investigació en temes europeus i internacionals.

3.10.25. Propostes de resolució
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a seguir coordinant amb tots els actors implicats les accions necessàries per donar recolzament a
aquesta iniciativa i difondre-la.
Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 3

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a seguir col·laborant activament amb tots els actors implicats a fi de que l’l’Institut sobre Globalització, Cultura i Mobilitat de la Universitat de les Nacions Unides (UNU-GCM) es
consolidi com un referent en investigació, serveis d’assessoria estratègica, educació,
desenvolupament de capacitats i difusió del coneixement en la resolució de problemes sobre globalització, cultura i mobilitat.
Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació del punt 4

4. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a seguir acomplint amb els compromisos financers adquirits en relació amb l’esmentat institut internacional i a informar adequadament al Parlament sobre el mateix.

Proposta de resolució sobre el tancament dels centres d’internament
d’estrangers
250-00642/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 42562 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 13.12.2016
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 42562)

Esmena 1
GP Socialista (1)
De modificació de tot el text del punt 1, nou text

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a exigir al Govern
de l’Estat que:
1. Iniciï en el termini més breu possible un procés que condueixi al tancament
progressiu dels centres d’internament d’estrangers (CIE), atès que la Directiva europea (Directiva 2008/11 5/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de desembre, relativa a normes i procediments comuns als estats membres per al retorn dels
nacionals de països tercers en situació Irregular) no en prescriu l’existència obligatòria, i pel fet que és possible d’aplicar mesures cautelars alternatives a l’Internament, com ara la presentació periòdica davant l’autoritat, el dipòsit de documentació, l’obligació de residir en un indret determinat o el règim de llibertat vigilada.
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Proposta de resolució sobre la situació de la Casa Àsia amb relació
als incompliments del Govern
250-00652/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 45678 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 13.12.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 45678)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1 de l’apartat «El Parlament de Catalunya insta el
Govern de la Generalitat a:»

1. Desenvolupar les relacions exteriors de la Generalitat amb els països asiàtics
geo-políticament estratègics a través dels mecanismes o organismes que s’estimin
més adients, com per exemple Casa Àsia.
Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2 de l’apartat «El Parlament de Catalunya insta el
Govern de la Generalitat a:»

2. Establir el compromís de dotació pressupostària que es consideri adequat per
al correcte desenvolupament d’aquesta política envers els països asiàtics pels proper
anys, al menys pel temps que duri el Pla Estratègic d’Acció Exterior i de relacions
amb la Unió Europea 2015-2018 aprovat.
Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De supressió del punt 3 de l’apartat «El Parlament de Catalunya insta el Govern
de la Generalitat a:»

3. Rendir comptes anualment del compliment d’aquest compromís financer davant del Parlament.
Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De supressió del punt 4 de l’apartat «El Parlament de Catalunya insta el Govern
de la Generalitat a:»

4. Informar de totes i cadascuna de les conseqüències que els seus reiterats incompliments estan suposant per al Consorci Casa Àsia.
Esmena 5
GP de Junts pel Sí (5)
De supressió del punt 2 de l’apartat «El Parlament de Catalunya subratlla la
importància de:»

2. Sol·licitar i substanciar la compareixença dels representants de la Generalitat
de Catalunya en el Consorci Casa Àsia per explicar l’actual situació de la mateixa i
el seu paper en el desenvolupament del Pla Estratègic d’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea 2015-2018.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la creació de l’Obrony Terytorialnej pel
Govern de Polònia
250-00658/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 45673 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 13.12.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 45673)

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

1. Mostra la seva alarma i la seva més profunda preocupació per la creació, per
part del Govern polonès, de l’anomenada Força de Defensa Territorial.
Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De supressió i addició del punt 2

2. Demana més informació i l’establiment de garanties respecte a la naturalesa i
funcions d’aquesta força armada, en el sentit de garantir-ne el caràcter democràtic,
incloent-hi que no es tracti d’una milícia reclutada entre els afins a una determinada adscripció ideològica. Així mateix, demana el reforçament de i garanties sobre
l’empara i protecció de les persones, col·lectius, partits i mitjans que expressen discrepàncies respecte a l’acció o punts de vista del Govern polonès, o una visió crítica
de la societat polonesa en algun aspecte o en el seu conjunt.
Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 3

3. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya traslladar aquesta preocupació
expressada pel Parlament de Catalunya, així com la demanda de garantia democràtica al Govern de l’Estat i a la Comissió Europea.

Proposta de resolució sobre el compromís de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals amb la igualtat de sexes
250-00660/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 45650 / Admissió a tràmit: Mesa de la CCMA, 16.12.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 45650)

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

1. Continuar vetllant per que els continguts de la seva programació siguin respectuosos amb les dones i que reflecteixin els valors democràtics d’igualtat i respecte a les dones i una presència equilibrada dels dos sexes en els continguts i la
projecció pública de la CCMA.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació

2. Seguir adoptant totes les mesures necessàries per tal que la composició de
les seves tertúlies es correspongui amb la composició real de la societat catalana,
garantitzant d’aquesta manera la proporcionalitat de presència de dones en dits programes.

Proposta de resolució sobre la titularitat de les vies que es
construeixin al Vallès
250-00667/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 45340).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.12.2016 al 22.12.2016).
Finiment del termini: 23.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la gestió i planificació de l’horari dels
trens accessibles del servei de rodalia
250-00668/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 45282; 45341).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.12.2016 al 22.12.2016).
Finiment del termini: 23.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la línia de 220 kV entre Constantí i
Viladecans al pas pel nucli urbà de Begues
250-00669/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 45283; 45342).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.12.2016 al 22.12.2016).
Finiment del termini: 23.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la inclusió de la clàusula d’equilibri de
gènere en les convocatòries d’ajuts de suport als grups de recerca
250-00670/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 45284; 45343).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.12.2016 al 22.12.2016).
Finiment del termini: 23.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el coneixement de la bretxa salarial
entre dones i homes en el món laboral
250-00671/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 45285; 45344).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.12.2016 al 22.12.2016).
Finiment del termini: 23.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el coneixement i la correcció de la
bretxa salarial entre dones i homes en el sector públic
250-00672/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 45286; 45345).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.12.2016 al 22.12.2016).
Finiment del termini: 23.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les escoles de música
250-00673/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45287).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.12.2016 al 22.12.2016).
Finiment del termini: 23.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les visites virtuals en l’assistència
sanitària
250-00674/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45288).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.12.2016 al 22.12.2016).
Finiment del termini: 23.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura del CAP Montcada i Reixac
vint-i-quatre hores al dia
250-00675/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45289).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.12.2016 al 22.12.2016).
Finiment del termini: 23.12.2016; 12:00 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la Taula Nacional de la Infància de
Catalunya
250-00676/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45290).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.12.2016 al 22.12.2016).
Finiment del termini: 23.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les pensions dels creadors
250-00677/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 45291; 45346).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.12.2016 al 22.12.2016).
Finiment del termini: 23.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el suport als malalts de Crohn i colitis
ulcerosa
250-00679/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 45292; 45347).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.12.2016 al 22.12.2016).
Finiment del termini: 23.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les residències i els centres de dia de
Santa Coloma de Gramenet
250-00680/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45293).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.12.2016 al 22.12.2016).
Finiment del termini: 23.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les mesures per a combatre el
tecnoestrès
250-00681/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 45294; 45348).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.12.2016 al 22.12.2016).
Finiment del termini: 23.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el desenvolupament de la xarxa
secundària de regadiu del canal Segarra-Garrigues
250-00682/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45295).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.12.2016 al 22.12.2016).
Finiment del termini: 23.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la Secció d’Institut Cardener, de Sant
Joan de Vilatorrada
250-00683/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 45296; 45349).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.12.2016 al 22.12.2016).
Finiment del termini: 23.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Arxiu Històric de la Policia Nacional de
Guatemala
250-00685/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 45350).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.12.2016 al 22.12.2016).
Finiment del termini: 23.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la modificació de l’etiquetatge en origen
de la mel
250-00686/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 45297; 45351).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.12.2016 al 22.12.2016).
Finiment del termini: 23.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la regulació de l’economia col·laborativa
250-00687/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45298).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.12.2016 al 22.12.2016).
Finiment del termini: 23.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre una televisió pública modèlica en
matèria de tabac
250-00688/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45299).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.12.2016 al 22.12.2016).
Finiment del termini: 23.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els estudiants universitaris amb malaltia
inflamatòria intestinal
250-00689/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 45352).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.12.2016 al 22.12.2016).
Finiment del termini: 23.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la participació ciutadana i la
democratització de la televisió pública
250-00690/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 45300; 45353).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.12.2016 al 22.12.2016).
Finiment del termini: 23.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la modernització i la renovació del
vestuari i el material dels Mossos d’Esquadra
250-00692/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45301).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.12.2016 al 22.12.2016).
Finiment del termini: 23.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la parada biològica del coral
250-00693/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45302).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.12.2016 al 22.12.2016).
Finiment del termini: 23.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre els sistemes de retenció infantil
250-00694/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45303).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.12.2016 al 22.12.2016).
Finiment del termini: 23.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’accidentalitat viària
250-00695/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45304).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.12.2016 al 22.12.2016).
Finiment del termini: 23.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la ratificació de la Carta social europea
250-00696/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 45305; 45354).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.12.2016 al 22.12.2016).
Finiment del termini: 23.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de la cultura
250-00697/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45306).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.12.2016 al 22.12.2016).
Finiment del termini: 23.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’aplicació del Protocol per al maneig del
trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat o sense
250-00698/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 45307; 45355).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.12.2016 al 22.12.2016).
Finiment del termini: 23.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la destinació de la recaptació de multes
i sancions de trànsit
250-00699/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45308).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.12.2016 al 22.12.2016).
Finiment del termini: 23.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la gratuïtat dels llibres de text
250-00700/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45309).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.12.2016 al 22.12.2016).
Finiment del termini: 23.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’una oficina de compres
centralitzada per als centres sanitaris integrats a la Xarxa
Hospitalària d’Utilització Pública i a l’Institut Català de la Salut
250-00701/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45310).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.12.2016 al 22.12.2016).
Finiment del termini: 23.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la prevenció de les malalties de
transmissió sexual entre els joves
250-00702/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45311).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.12.2016 al 22.12.2016).
Finiment del termini: 23.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la defensa de les llibertats
democràtiques
250-00703/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 45356).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.12.2016 al 22.12.2016).
Finiment del termini: 23.12.2016; 12:00 h.
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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
ESMENES PRESENTADES
Reg. 45921; 45993 / Admissió a tràmit: Mesa de la , 20.12.2016
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 45921)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, presenta les següents
esmenes a la 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 (tram. 250-00752/11).
Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació de la proposta de resolució, que quedaria redactada de la
següent manera

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya
1. Condemna, com a mostra del seu compromís amb els drets i llibertats de tots
els ciutadans que representa, qualsevol iniciativa per saltar-se les lleis democràtiques i la separació de poders que s’hagi produït al Parlament de Catalunya en contra del deure de tots els polítics de respectar-les i garantir-les.
2. Remarca, com a garantia de la llibertat i la igualtat de tots els ciutadans, que
tots els grups parlamentaris, diputats o poders polítics i institucions són iguals davant la llei, i estan subjectes a les lleis democràtiques vigents actualment.
3. Assenyala la importància que tots els seus grups parlamentaris i diputats, com
a representats públics de la ciutadania, respectin les lleis vigents per garantir la representació democràtica dels ciutadans que els han escollit.
4. Declara que els polítics no poden gaudir de privilegis injustificats respecte a
la resta dels ciutadans ni d’impunitat davant la llei per les seves responsabilitats
públiques i, en conseqüència, han de respectar la separació de poders i la garantia
dels drets i llibertats de tots els ciutadans que exerceix el Tribunal Constitucional.
Palau del Parlament, 13 de desembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 45993)

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es
Pot, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, presenta
les següents esmenes a la 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).
Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de tot el text, que resta redactada de la següent manera

1. El Parlament de Catalunya es referma en la defensa del dret dels diputats i
diputades de debatre, defensar llurs posicions i emetre el seu vot sobre totes aquells
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qüestions que els siguin sotmeses, així com d’endegar aquelles iniciatives polítiques
que considerin oportunes, sense altre límit que les normes democràtiques, el respecte de la decisió majoritària i la garantia dels drets de les minories.
2. El Parlament de Catalunya recorda que el propi Tribunal Constitucional ha
reconegut que la Constitució no és un marc militant ni inamovible, car en el seu si
caben totes les expressions polítiques, des de les reformistes fins aquelles que pretenen una ruptura democràtica amb l’actual ordenament jurídic.
3. El Parlament de Catalunya recorda el dret i alhora l’obligació que tenen els
òrgans de la Cambra, i en especial la Mesa del Parlament i la seva Presidenta, de
garantir l’exercici d’aquests drets dels diputats i diputades i que formen part del «ius
oficium» dels parlamentaris, tal com han recordat reiteradament els informes dels
serveis jurídics del Parlament.
4. El Parlament de Catalunya rebutja un cop més els intents de judicialitzar conflictes de naturalesa política i que, per tant, només poden trobar solució en el domini
de la política. Val a dir, a través del diàleg, la negociació i el conflicte democràtic en
les seves diferents expressions, amb l’objectiu d’assolir un pacte o l’acord definitiu.
5. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya considera que la imputació penal de la seva Presidenta suposa una greu alteració de la vida parlamentària - i un
fet sense precedents en l’entorn dels països de la Unió Europea i de les democràcies
consolidades–, en qüestionar el principi d’inviolabilitat que empara l’actuació dels
membres del Parlament en el legítim exercici de les seves funcions. El Parlament de
Catalunya manifesta, per tant, la seva plena solidaritat amb la Presidenta Carme
Forcadell.
Palau del Parlament, 16 de desembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’un diputat
234-00150/11
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE L’ESTATUT DELS DIPUTATS

Al Ple del Parlament

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió tinguda el dia 20 de desembre de 2016, ha acordat d’establir el dictamen següent:
Després d’examinar les dades declarades pel diputat Sergio Santamaría Santigosa relatives a les activitats professionals, laborals o empresarials que exerceix i als
càrrecs públics que ocupa, en compliment de l’article 23.1.b del Reglament, la Comissió, tenint en compte la legislació aplicable en matèria d’incompatibilitats dels
diputats, d’acord amb l’article 18.2 del Reglament, proposa al Ple la situació de compatibilitat del diputat Sergio Santamaría Santigosa (tram. 234-00150/11).
Palau del Parlament, 20 de desembre de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Maria Senserrich i Guitart; el president de la Comissió, Jorge Soler González

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en comissió de Daniel Mòdol Deltell, regidor
d’Arquitectura, Paisatge Urbà i Patrimoni de l’Ajuntament de
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura
352-00795/11
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Territori, en la sessió 13, tinguda el 14.12.2016,
DSPC-C 278.

Proposta d’audiència en comissió de Rafael de Cáceres Zurita,
arquitecte, amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura
352-00838/11
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 13 de la Comissió de Territori, tinguda el 14.12.2016, DSPC-C 278.
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Proposta d’audiència en ponència de Fèlix Pardo Marín, doctor en
arquitectura, amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura
352-00881/11
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 13 de la Comissió de Territori, tinguda el 14.12.2016, DSPC-C 278.

Proposta d’audiència en ponència de Félix de Azúa Comella,
excatedràtic d’estètica i teoria de les arts de l’Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura de Barcelona, amb relació al Projecte de llei
de l’arquitectura
352-00884/11
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 13 de la Comissió de Territori, tinguda el 14.12.2016, DSPC-C 278.

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Badia, arquitecte i
periodista, amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura
352-00902/11
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 13 de la Comissió de Territori, tinguda el 14.12.2016, DSPC-C 278.

Proposta d’audiència en comissió de Rosa Rull Beltran, arquitecta,
amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura
352-00903/11
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 13 de la Comissió de Territori, tinguda el 14.12.2016, DSPC-C 278.

Proposta d’audiència en comissió de Llàtzer Moix, periodista i
redactor en cap adjunt de «La Vanguardia», amb relació al Projecte
de llei de l’arquitectura
352-00904/11
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 13 de la Comissió de Territori, tinguda el 14.12.2016, DSPC-C 278.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació
d’Empreses d’Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya
davant la Comissió de Territori perquè informi sobre l’estat del sector
de les empreses d’enginyeria i consultoria
356-00423/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Territori, en
la sessió 13, tinguda el 14.12.2016, DSPC-C 278.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació per
la Mediació Intercultural i Social amb Immigrants davant la Comissió
de Justícia perquè informi sobre el programa de mediació cultural als
centres penitenciaris
356-00447/11
SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Orobitg i Solé, del GP JS, José María Espejo-Saavedra Conesa,
del GP C’s, Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP SOC, Joan Giner Miguélez, del GP CSP,
Esperanza García González, del GP PPC, Benet Salellas i Vilar, del GP CUP-CC
(reg. 45254).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 15.12.2016.

Sol·licitud de compareixença d’Iñaki Rivera, professor de la
Universitat de Barcelona, davant la Comissió de Justícia perquè
informi sobre la violència als centres penitenciaris
356-00449/11
SOL·LICITUD

Presentació: Benet Salellas i Vilar, del GP CUP-CC, Joan Giner Miguélez, del GP
CSP, Esperanza García González, del GP PPC, Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP SOC,
José María Espejo-Saavedra Conesa, del GP C’s, Jordi Orobitg i Solé, del GP JS
(reg. 41577).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 15.12.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Comissions
Obreres davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la
violència als centres penitenciaris
356-00450/11
SOL·LICITUD

Presentació: Benet Salellas i Vilar, del GP CUP-CC, Joan Giner Miguélez, del GP
CSP, Esperanza García González, del GP PPC, Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP SOC,
José María Espejo-Saavedra Conesa, del GP C’s, Jordi Orobitg i Solé, del GP JS
(reg. 41577).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 15.12.2016.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió General
de Treballadors davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre
la violència als centres penitenciaris
356-00451/11
SOL·LICITUD

Presentació: Benet Salellas i Vilar, del GP CUP-CC, Joan Giner Miguélez, del GP
CSP, Esperanza García González, del GP PPC, Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP SOC,
José María Espejo-Saavedra Conesa, del GP C’s, Jordi Orobitg i Solé, del GP JS
(reg. 41577).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 15.12.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Central
Sindical Independent i de Funcionaris davant la Comissió de Justícia
perquè informi sobre la violència als centres penitenciaris
356-00452/11
SOL·LICITUD

Presentació: Benet Salellas i Vilar, del GP CUP-CC, Joan Giner Miguélez, del GP
CSP, Esperanza García González, del GP PPC, Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP SOC,
José María Espejo-Saavedra Conesa, del GP C’s, Jordi Orobitg i Solé, del GP JS
(reg. 41577).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 15.12.2016.

Sol·licitud de compareixença d’un representant de l’Administració
de justícia davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la
violència als centres penitenciaris
356-00453/11
SOL·LICITUD

Presentació: Benet Salellas i Vilar, del GP CUP-CC, Joan Giner Miguélez, del GP
CSP, Esperanza García González, del GP PPC, Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP SOC,
José María Espejo-Saavedra Conesa, del GP C’s, Jordi Orobitg i Solé, del GP JS
(reg. 41577).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 15.12.2016.

Sol·licitud de compareixença del direcció general de Serveis
Penitenciaris davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la
violència als centres penitenciaris
356-00454/11
SOL·LICITUD

Presentació: Benet Salellas i Vilar, del GP CUP-CC, Joan Giner Miguélez, del GP
CSP, Esperanza García González, del GP PPC, Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP SOC,
José María Espejo-Saavedra Conesa, del GP C’s, Jordi Orobitg i Solé, del GP JS
(reg. 41577).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 15.12.2016.
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Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Execució Penal
a la Comunitat i de Justícia Juvenil davant la Comissió de Justícia
perquè informi sobre la violència als centres penitenciaris
356-00455/11
SOL·LICITUD

Presentació: Benet Salellas i Vilar, del GP CUP-CC, Joan Giner Miguélez, del GP
CSP, Esperanza García González, del GP PPC, Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP SOC,
José María Espejo-Saavedra Conesa, del GP C’s, Jordi Orobitg i Solé, del GP JS
(reg. 41577).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 15.12.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Creu Roja
a Catalunya davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació,
Relacions Institucionals i Transparència perquè expliqui la
intervenció de l’entitat en la crisi de refugiats
356-00456/11
SOL·LICITUD

Presentació: Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del GP JS (reg. 45704).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 16.12.2016.

4.53.10.

Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió de
Matèries Secretes i Reservades en compliment de l’article 5.2 de la
Llei 28/2001
355-00055/11
SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 45741).
Comissió competent: Comissió de Matèries Secretes i Reservades.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 14.12.2016.

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

Compareixença en ponència d’Eduard Blasi, advocat i expert en
ciberseguretat, amb relació al Projecte de llei de creació de l’Agència
de Ciberseguretat de Catalunya
353-00249/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de creació de
l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya», el 15.12.2016.
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Compareixença en ponència d’Eduard Martín Lineros, degà del
Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, amb relació
al Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de
Catalunya
353-00251/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de creació de
l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya», el 15.12.2016.

Compareixença en ponència de Josep Domingo Ferrer, catedràtic
de ciència de la computació i investigador d’Icrea-Acadèmia a la
Universitat Rovira i Virgili i director del Pla Serra Húnter, amb relació
al Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de
Catalunya
353-00252/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de creació de
l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya», el 15.12.2016.

Compareixença del secretari per al Desenvolupament de l’Autogovern
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre el
programa d’acció de govern
357-00150/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el
14.12.2016, DSPC-C 277.

Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, director de l’Institut
d’Estudis de l’Autogovern, davant la Comissió d’Afers Institucionals
per a informar sobre el programa d’actuació de l’Institut
357-00151/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el
14.12.2016, DSPC-C 277.
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Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, director de l’Institut
d’Estudis de l’Autogovern, davant la Comissió d’Afers Institucionals
per a donar compte dels informes que li ha encomanat el Govern
357-00268/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el
14.12.2016, DSPC-C 277.

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
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el
14.12.2016, DSPC-C 277.

Compareixença d’una representació de l’Associació d’Empreses
d’Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya davant la
Comissió de Territori per a informar sobre l’estat del sector de les
empreses d’enginyeria i consultoria
357-00357/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Territori en la sessió 13, tinguda el 14.12.2016,
DSPC-C 278.
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