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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 la posada en funcionament del nou 
centre d’atenció primària de Vilafranca del Penedès
250-00384/11

RETIRADA

Retirada en la sessió 20 de la Comissió de Salut, tinguda el 02.02.2017, DSPC-C 312.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

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

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

Sol·licitud: GP CSP; GP JS; GP PPC; GP C’s (reg. 48955; 48993; 48994; 49070).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 07.02.2017 al 
08.02.2017).
Finiment del termini: 09.02.2017; 12:00 h.

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00023/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s (reg. 49515).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 07.02.2017; 12:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el Pla especial urbanístic del Centre  
de Residus de la Garrotxa
250-00765/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 49434; 49519).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 09.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el Pla director de cooperació  
al desenvolupament 2015-2018
250-00766/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 49435; 49520).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 09.02.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre els incidents ocorreguts davant de la 
caserna de la Guàrdia Civil de Manresa la nit del 13 de desembre
250-00768/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 49436).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 09.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la saturació de les urgències hospitalàries
250-00769/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 49437; 49521).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 09.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el suport a les iniciatives que cerquen 
que la diada de Sant Jordi sigui declarada patrimoni cultural 
immaterial de la humanitat per la UNESCO
250-00770/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 49438).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 09.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les circumstàncies de la detenció i la 
posada en llibertat de la persona que va atropellar un agent de paisà 
a Rubí el 15 de desembre de 2016
250-00771/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 49439).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 09.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les cases regionals
250-00772/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 49440).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 09.02.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el centre de transformació d’Endesa a 
Sant Feliu de Llobregat
250-00773/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 49441; 49522; 49527).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 09.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un adjunt o adjunta al Síndic 
de Greuges per a la defensa dels drets i les llibertats en matèria de 
no-discriminació per raó de gènere
250-00774/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 49442; 49523).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 09.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la destinació dels ingressos derivats de 
l’impost sobre els habitatges buits
250-00775/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 49443; 49524).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 09.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció adequada als infants i els joves 
amb trastorn de l’espectre autista
250-00776/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 49444).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 09.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la formació del personal sanitari per a la 
detecció d’abusos sexuals a menors
250-00777/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 49445).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 09.02.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la inserció laboral de les persones sense 
llar
250-00778/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 49446).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 09.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els programes de valorització prèvia de 
projectes innovadors
250-00779/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 49447).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 09.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la indústria dels videojocs
250-00780/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 49448).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 09.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el VIH a Catalunya
250-00781/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 49449).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 09.02.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’una nova estació 
d’autobusos a Lleida
250-00782/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 49450).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 09.02.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el compliment dels terminis 
parlamentaris del dret d’accés a la informació dels diputats
250-00783/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 49451).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 09.02.2017; 12:00 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la infància en risc
302-00107/11

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 49463 / Coneixement: Presidència del Parlament, 03.02.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, comuniquen a la Mesa del Parlament 
que han advertit l’errada següent en Moció subsegüent a la interpel·lació sobre la in-
fància en risc (tram. 302-00107/11), presentada 30 de gener de 2017 i amb número 
de registre 49005.

On hi diu: 
«a. Les garanties i la participació sistemàtica dels propis infants i adolescents en 

els diferents moments d’aplicació del sistema de desemparaments.»

Hi ha de dir: 
«a. Les garanties jurídiques per les famílies i la participació sistemàtica dels 

propis infants i adolescents en els diferents moments d’aplicació del sistema de des-
emparaments.»

Palau del Parlament, 31 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP
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3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les actuacions per a preparar una 
eventual secessió
300-00121/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 49288 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.02.2017

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 actuacions del Govern en preparació d’una eventual secessió, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 8 i 9 de 
febrer de 2017, amb el text següent: 

– Sobre les actuacions del Govern en preparació d’una eventual secessió.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre l’obtenció de dades fiscals
300-00122/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 49289 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.02.2017

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 l’obtenció de dades fiscals, per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 8 i 9 de febrer de 2017, amb el text següent: 

– Sobre l’obtenció de dades fiscals.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal
300-00123/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 49759 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.02.2017

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 política fiscal, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 8 i 9 de febrer de 2017.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s
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Interpel·lació al Govern sobre els criteris d’avaluació de les baixes 
laborals
300-00124/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 49813 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.02.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parla-

mentari 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 els criteris 
d’avaluació de les baixes laborals, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de 
tenir lloc els propers dies 8 i 9 de febrer de 2017, amb el text següent: 

– Sobre els criteris d’avaluació de les baixes laborals.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 

Interpel·lació al Govern sobre el col·lapse dels serveis d’urgències
300-00125/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 49816 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.02.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta 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 Inter-
pel·lació al Govern sobre el col·lapse d’urgències, per tal que sigui substanciada en el 
Ple que ha de tenir lloc els propers dies 8 i 9 de febrer de 2017, amb el text següent: 

– Sobre el col·lapse al servei d’urgències.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta 

GP CUP-CC 

Interpel·lació al Govern sobre l’estat del litoral
300-00126/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 49817 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.02.2017

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

amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel-
lació al Govern sobre l’estat del litoral català, per tal que sigui substanciada en el 
Ple que ha de tenir lloc els propers dies 8 i 9 de febrer de 2017, amb el text següent: 

– Quin és el capteniment del Govern respecte l’estat del litoral català?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Interpel·lació al Govern sobre la situació de la sanitat
300-00127/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 49821 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.02.2017

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parla-
ment, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la situació de la sanitat a Catalunya, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 8 i 9 de 
febrer de 2017, amb el text següent: 

– Interpel·lació sobre la situació de la sanitat a Catalunya.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2017
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge amb la consellera de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre l’estat del 
procés de debat Governslocals.cat
354-00114/11

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 12, tinguda el 31.01.2017, DSPC-C 306.

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

Sol·licitud de compareixença de Salvador Fernández Capo, president 
del consell directiu de Ciment Català, davant la Comissió de Medi 
Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la situació del sector
356-00445/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, en la sessió 9, tinguda l’1.02.2017, DSPC-C 309.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge amb la consellera de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge sobre l’estat del procés de 
debat Governslocals.cat
355-00057/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en 
la sessió 12, tinguda el 31.01.2017, DSPC-C 306.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença del director de l’Escola d’Administració Pública 
de Catalunya davant la Comissió de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge per a explicar les activitats de l’Escola
357-00290/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge, tinguda el 31.01.2017, DSPC-C 306.

Compareixença de Salvador Fernández Capo, president del consell 
directiu de Ciment Català, davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat per a informar sobre la situació del sector
357-00359/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 9, tinguda 
l’1.02.2017, DSPC-C 309.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 29

CONVOCADA PER AL 8 DE FEBRER DE 2017

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 8 de febrer de 2017, a les 9.30 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Interpel·lació al Govern sobre les actuacions per a preparar una eventual seces-

sió. Tram. 300-00121/11. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.
2. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 8 de febrer, a les 10.00 h).
3. Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obliga-

cions i els contractes. Tram. 200-00002/11. Comissió de Justícia. Debat i votació del 
dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 290, 6).

4. Interpel·lació al Govern sobre l’obtenció de dades fiscals. Tram. 300-00122/11. 
Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

5. Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a 
la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès. Tram. 202-
00035/11. Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Debat i 
votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 319, 14).

6. Decret llei 6/2016, del 27 de desembre, de necessitats financeres del sector pú-
blic en pròrroga pressupostària. Tram. 203-00007/11. Govern de la Generalitat. Debat 
i votació sobre la validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 300, 53).
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7. Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Tram. 200-
00023/11. Govern de la Generalitat. Debat de totalitat i votació de les esmenes a la 
totalitat, si se’n presenten (text presentat: BOPC 305, 33).

8. Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació. Tram. 
202-00033/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Cons-
tituent. Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 
152, 13).

9. Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2013. 
Tram. 257-00001/11. Comissió de la Sindicatura de Comptes. Debat i votació del 
dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 201, 51).

10. Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal. Tram. 300-00123/11. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre els criteris d’avaluació de les baixes laborals. 
Tram. 300-00124/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre el col·lapse dels serveis d’urgències. Tram. 300-
00125/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constitu-
ent. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre l’estat del litoral. Tram. 300-00126/11. Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la situació de la sanitat. Tram. 300-00127/11. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció dels tre-
balladors públics. Tram. 302-00104/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ensenyament trilingüe. 
Tram. 302-00105/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els equipaments peniten-
ciaris a Barcelona. Tram. 302-00106/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat 
i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la infància en risc. Tram. 
302-00107/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la dignificació de l’aten-
ció a la infància. Tram. 302-00109/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-
tat Popular - Crida Constituent. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la revisió del model de 
finançament autonòmic. Tram. 302-00108/11. Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Debat i votació.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2017
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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