BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XI legislatura · quart període · número 361 · 20 de març de 2017

TAU L A D E C O N T I N G U T
1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
1.10. Acords i resolucions
Resolució 535/XI del Parlament de Catalunya, sobre els incidents ocorreguts davant
de la caserna de la Guàrdia Civil de Manresa la nit del 13 de desembre de 2016
250-00768/11
Adopció

11

Resolució 536/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’atropellament d’un agent dels
Mossos d’Esquadra a Rubí el 15 de desembre de 2016
250-00771/11
Adopció

11

Resolució 537/XI del Parlament de Catalunya, sobre la dignificació de les condicions laborals dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra i de les policies locals
250-00796/11
Adopció

12

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 les trames de sostracció de nadons amb origen en la
repressió de la dictadura franquista
250-00715/11
Rebuig

13

3. Tramitacions en curs
3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
3.01.01. Projectes de llei
Projecte de llei de l’arquitectura
200-00003/11
Ponència per a elaborar l’Informe

14

Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
200-00014/11
Ponència per a elaborar l’Informe

14

Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
200-00015/11
Propostes d’audiència d’organitzacions, grups socials i EXPERTS presentades pels grups parlamentaris
Acord de la Comissió sobre les audiències proposades
Tinguda de les compareixences d’organitzacions, grups socials i experts
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat
Nomenament d’un relator

15
17
19
19
19
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Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
200-00018/11
Propostes d’audiència d’organitzacions, grups socials i experts presentades pels grups parlamentaris
Propostes d’audiència d’organitzacions, grups socials i experts presentades per tots els grups
parlamentaris
Acord de la Comissió sobre les audiències proposades
Acord de la Comissió sobre la nova audiència proposada
Acord de la Comissió sobre les audiències proposades
Tinguda de les compareixences d’organitzacions, grups socials i experts
Tinguda de les compareixences d’organitzacions, grups socials i experts
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

20
21
21
22
22
23
23
24

Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart
del Codi civil de Catalunya
200-00024/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

24

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
3.10.25. Propostes de resolució
Proposta de resolució sobre la condemna de l’assassinat de l’activista mexicà Isidro Baldenegro López
250-00799/11
Esmenes presentades

24

Proposta de resolució sobre la contractació pública
250-00828/11
Esmenes presentades

25

Proposta de resolució sobre la contractació pública
250-00829/11
Esmenes presentades

25

Proposta de resolució sobre la contractació administrativa
250-00830/11
Esmenes presentades

26

Proposta de resolució sobre la contractació administrativa
250-00831/11
Esmenes presentades

26

Proposta de resolució sobre els criteris d’admissió dels alumnes als centres d’ensenyament sufragats amb fons públics
250-00833/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

27

Proposta de resolució sobre la supressió del panga dels menús d’institucions públiques
250-00834/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

27

Proposta de resolució sobre l’assetjament a dos alumnes de l’Escola Gaspar de
Portolà, de Balaguer
250-00835/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

27

Proposta de resolució sobre l’aprovació del programa operatiu de justificació dels
ajuts per al sector de la fruita i l’hortalissa
250-00836/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

27

Proposta de resolució sobre l’Escola El Despujol, de les Masies de Voltregà
250-00837/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

28

Proposta de resolució sobre les sancions de trànsit als conductors de vehicles
d’emergència
250-00838/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

28

Proposta de resolució sobre uns fets ocorreguts a Mataró i Balaguer
250-00839/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre les actuacions de control de la fauna i l’afectació en
la seguretat viària
250-00840/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

28

Proposta de resolució sobre els treballs relacionats amb l’economia col·laborativa
del Govern de la Generalitat
250-00841/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

28

Proposta de resolució sobre el millorament de les comunicacions viàries a Artés
250-00842/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

29

Proposta de resolució sobre les recomanacions de la Sindicatura de Comptes al
Compte general de la Generalitat corresponent al 2013
250-00843/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

29

Proposta de resolució sobre el compliment de les recomanacions de la Sindicatura
de Comptes al Compte general de la Generalitat corresponent al 2013
250-00844/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

29

Proposta de resolució sobre l’accés de les internes dels centres penitenciaris als
productes de primera necessitat
250-00845/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

29

Proposta de resolució sobre la situació dels jutjats socials a les instal·lacions de la
Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat
250-00846/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

29

Proposta de resolució sobre la protecció de la zona des Codolar, de Tossa de Mar,
i els àmbits de Pola i Giverola i de Salions, de Sant Feliu de Guíxols i sobre l’avarament a Tossa de Mar
250-00847/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

30

Proposta de resolució sobre el CAP Muralles, de Tarragona
250-00848/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

30

Proposta de resolució sobre l’actualització del Portal de Conciliacions
250-00849/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

30

Proposta de resolució sobre la instal·lació de canviadors de bolquers en edificis públics i privats i la conscienciació en la igualtat i la coresponsabilitat
250-00850/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

30

Proposta de resolució sobre la carretera C-1413 al pas per Caldes de Montbui
250-00851/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

30

Proposta de resolució sobre la carretera C-1415b al pas per Santa Eulàlia de Ronçana
250-00852/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

31

Proposta de resolució sobre les aglomeracions a la línia S2 dels Ferrocarrils de la
Generalitat
250-00853/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

31

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una campanya de sensibilització de la
discriminació laboral per l’embaràs
250-00854/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

31

Proposta de resolució sobre les reunions de la Conferència de Presidents Autonòmics
250-00855/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre la seguretat a Sant Cugat del Vallès
250-00856/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

31

Proposta de resolució sobre els assentaments i les colònies als territoris ocupats
de Palestina
250-00857/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

32

Proposta de resolució sobre la participació de la Generalitat en organismes internacionals
250-00858/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

32

Proposta de resolució sobre la transparència i el retiment de comptes dels acords
de col·laboració del Govern
250-00859/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

32

Proposta de resolució sobre la presentació d’un projecte de llei de governs locals
250-00860/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

32

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria a la tramitació de nous
projectes d’energia eòlica fins a l’aprovació d’un nou pla de l’energia
250-00861/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

32

Proposta de resolució sobre la connexió de ferrocarril entre l’estació de Lleida-Pirineus i l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-00862/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

33

Proposta de resolució sobre la reobertura de la unitat de curta estada de l’Hospital
Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
250-00863/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

33

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció als pacients semicrítics i
crítics de Girona
250-00864/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

33

Proposta de resolució sobre la protecció de la gent gran davant dels incendis a la llar
250-00865/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

33

3.20. Interpel·lacions
Interpel·lació al Govern sobre l’educació infantil
300-00142/11
Presentació: GP SOC

34

Interpel·lació al Govern sobre el nomenament del nou director de TV3
300-00143/11
Presentació: GP CSP

34

Interpel·lació al Govern sobre la despoblació a les zones rurals
300-00144/11
Presentació: GP SOC

34

Interpel·lació al Govern sobre l’accés universal a l’educació infantil
300-00145/11
Presentació: GP PPC

35

Interpel·lació al Govern sobre la mercantilització de la vida i dels béns i els serveis
comuns
300-00146/11
Presentació: GP CUP-CC

35

Interpel·lació al Govern sobre els serveis socials relacionats amb el trastorn de l’espectre autista
300-00147/11
Presentació: GP Cs
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4. Informació
4.50. Compliment de resolucions i de mocions
4.50.01. Compliment de resolucions
Control del compliment de la Resolució 42/XI, sobre la prescripció infermera
290-00030/11
Retirada oral de la sol·licitud de criteri

36

Control del compliment de la Resolució 236/XI, sobre el garantiment de l’atenció
continuada al CAP Centre, de Lloret de Mar
290-00221/11
Retirada oral de la sol·licitud de criteri

36

Control del compliment de la Resolució 240/XI, sobre l’atenció als afectats per la
talidomida
290-00225/11
Retirada oral de la sol·licitud de criteri

36

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre els motius pels quals els Mossos d’Esquadra no van actuar durant el mes
d’agost per a detenir un homòfob de Mataró
354-00093/11
Retirada de la sol·licitud

36

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior
sobre el compromís dels Mossos d’Esquadra amb les diligències del Jutjat Central
d’Instrucció núm. 2 contra les mocions de diversos ajuntaments de suport a la Resolució 1/XI, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels
resultats electorals del 27 de setembre de 2015
354-00096/11
Rebuig de la sol·licitud

37

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior
sobre el nou pla estratègic que preveu la supressió de sis sectors de trànsit
354-00098/11
Rebuig de la sol·licitud

37

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Port d’Arenys de Mar amb
relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
352-01099/11
Rebuig de la sol·licitud

37

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Port de Portbou amb
relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
352-01100/11
Rebuig de la sol·licitud

37

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació Territorial de
Confraries de Pescadors de Barcelona amb relació al Projecte de llei de ports i de
transport en aigües marítimes i continentals
352-01103/11
Rebuig de la sol·licitud

38

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Propietaris d’Empuriabrava amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües
marítimes i continentals
352-01106/11
Rebuig de la sol·licitud

38

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Port d’Empuriabrava amb
relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
352-01107/11
Rebuig de la sol·licitud

38

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Ribera i Serra, president de la Cambra
de Comerç de Palamós, amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en
aigües marítimes i continentals
352-01113/11
Retirada de la sol·licitud
Taula de contingut
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Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Farrando Miguel, catedràtic de dret
mercantil de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de ports i
de transport en aigües marítimes i continentals
352-01117/11
Rebuig de la sol·licitud

38

Proposta d’audiència en comissió de Miguel Trías Sagnier, catedràtic de dret mercantil de la Universitat Ramon Llull - ESADE, amb relació al Projecte de llei de ports
i de transport en aigües marítimes i continentals
352-01118/11
Rebuig de la sol·licitud

39

Proposta d’audiència en comissió de Javier Fontcuberta, professor de dret mercantil, amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i
continentals
352-01119/11
Rebuig de la sol·licitud

39

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Confraria de Pescadors de Barcelona amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües
marítimes i continentals
352-01124/11
Rebuig de la sol·licitud

39

Proposta d’audiència en comissió d’Alejandro Auset Domper amb relació al Projecte
de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
352-01125/11
Rebuig de la sol·licitud

39

Proposta d’audiència en comissió de Jesús Alonso Hernández amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
352-01126/11
Rebuig de la sol·licitud

39

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Nacional de
Remolcadors d’Espanya amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en
aigües marítimes i continentals
352-01129/11
Rebuig de la sol·licitud

40

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Espanyola de
Promoció del Transport Marítim de Curta Distància amb relació al Projecte de llei
de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
352-01130/11
Rebuig de la sol·licitud

40

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Clúster Marítim Espanyol
amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
352-01131/11
Rebuig de la sol·licitud

40

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Naviliers
d’Espanya amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
352-01132/11
Rebuig de la sol·licitud

40

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Advocats de
Barcelona amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
352-01134/11
Rebuig de la sol·licitud

40

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Confederació Espanyola
d’Associacions de Clubs Nàutics amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
352-01135/11
Rebuig de la sol·licitud
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Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el desmantellament d’una
xarxa de pedofília
356-00310/11
Retirada de la sol·licitud

41

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió
d’Interior perquè informi sobre el desmantellament d’una xarxa de pedofília
356-00311/11
Retirada de la sol·licitud

41

Sol·licitud de compareixença de Guillem Bou davant la Comissió de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge perquè presenti l’informe sobre l’alteració de
l’índex de referència dels préstecs hipotecaris
356-00479/11
Acord sobre la sol·licitud

41

Sol·licitud de compareixença de Rafael Villaseca Marco, conseller delegat de Gas
Natural Fenosa, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre
l’actuació i la resposta de l’empresa Gas Natural Fenosa amb relació als casos de
pobresa energètica
356-00481/11
Retirada de la sol·licitud

42

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Projecte Geoparc Conca de
Tremp - Montsec davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre aquest projecte i la seva candidatura davant la UNESCO
356-00542/11
Acord sobre la sol·licitud

42

Sol·licitud de compareixença d’Alberto Cabanes Pérez de Madrid, president de l’entitat Adopta un Avi, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les activitats de l’entitat
356-00549/11
Acord sobre la sol·licitud

42

Sol·licitud de compareixença de representants de la Central Sindical Independent i
de Funcionaris davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè expliquin les activitats i les actuacions d’aquest sindicat en defensa
dels treballadors públics
356-00558/11
Acord sobre la sol·licitud

42

Sol·licitud de compareixença de Xavier Fina, cap del Departament de Promoció i
Gestió Cultural de l’Escola Superior de Música de Catalunya, davant la Comissió
de Cultura perquè expliqui la seva visió de com hauria d’ésser el Consell Nacional
de la Cultura i de les Arts
356-00564/11
Retirada de la sol·licitud

43

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comissió Cívica de la Commemoració dels 125 anys de les Bases de Manresa davant la Comissió de Cultura
perquè expliqui la finalitat de la commemoració
356-00571/11
Sol·licitud

43

Sol·licitud de compareixença de Vicent Sanchis i Llàcer davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi
sobre el seu nomenament com a director de TV3
356-00576/11
Sol·licitud

43

Sol·licitud de compareixença de Núria Llorach i Boladeras, presidenta en funcions
del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, davant
la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè
informi sobre el canvi de director de Televisió de Catalunya
356-00578/11
Sol·licitud
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Sol·licitud de compareixença de Vicent Sanchis i Llàcer, director de Televisió de
Catalunya, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el seu pla de direcció i la seva trajectòria professional
356-00579/11
Sol·licitud

44

Sol·licitud de compareixença de Núria Llorach i Boladeras, presidenta en funcions
del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, davant
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el nomenament de Vicent Sanchis com a director de
Televisió de Catalunya
356-00580/11
Sol·licitud

44

Sol·licitud de compareixença de Vicent Sanchis i Llàcer, director de Televisió de
Catalunya, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el seu nomenament con a director de
Televisió de Catalunya
356-00581/11
Sol·licitud

44

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb el conseller d’Empresa i Coneixement sobre el Document de bases per a constituir un Pacte nacional
per a la transició energètica
355-00060/11
Substanciació

44

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les actuacions del Departament durant el primer any de govern
355-00063/11
Substanciació

45

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i
d’altres persones
Compareixença en comissió d’una representació del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura
353-00259/11
Substanciació

45

Compareixença en comissió d’una representació del Col·legi de Geògrafs amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura
353-00260/11
Substanciació

45

Compareixença en comissió d’una representació del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura
353-00262/11
Substanciació

45

Compareixença en comissió d’una representació de la Comissió de Medi Ambient
del Col·legi de Biòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura
353-00263/11
Substanciació

45

Compareixença en comissió d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura
353-00265/11
Decaïment

46

Compareixença en comissió d’una representació de l’Associació Catalana de Promotors Públics de Sòl i Habitatge amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura
353-00268/11
Substanciació

46

Compareixença en comissió d’una representació de la fundació Civio amb relació
al Projecte de llei de l’arquitectura
353-00269/11
Decaïment
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Compareixença en comissió d’una representació de l’Observatori de la Contractació
Pública amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura
353-00271/11
Substanciació

46

Compareixença en comissió d’una representació de l’Associació de Promotors
Constructors d’Edificis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura
353-00276/11
Substanciació

46

Compareixença en comissió d’una representació de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura
353-00280/11
Substanciació

47

Compareixença en ponència d’Èric Viladrich, president del Casal Català del Quebec,
amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
353-00335/11
Canvi de tramitació

47

Compareixença de Jordi Cos Pedrol i d’Òscar Lanuza Franco, president i gerent de
l’Orquestra Simfònica del Vallès, davant la Comissió de Cultura per a explicar llur
experiència sobre l’accés universal al patrimoni musical per mitjà d’experiències
col·lectives compartides
357-00111/11
Substanciació

47

Compareixença de Carlos Pérez Solsona, agent dels Mossos d’Esquadra, davant la
Comissió d’Interior per a informar sobre la problemàtica del règim disciplinari del
Cos de Mossos d’Esquadra
357-00189/11
Substanciació

47

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

48

Compareixença del director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a informar de les
polítiques públiques d’habitatge
357-00288/11
Substanciació

48

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

48

Compareixença de Guillem Bou davant la Comissió de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge per a presentar l’informe sobre l’alteració de l’índex de referència dels préstecs hipotecaris
357-00419/11
Acord de tenir la sessió de compareixença

48

Compareixença de representants de la Central Sindical Independent i de Funcionaris davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per
a explicar les activitats i les actuacions d’aquest sindicat en defensa dels treballadors públics
357-00420/11
Acord de tenir la sessió de compareixença

49

Compareixença d’Alberto Cabanes Pérez de Madrid, president de l’entitat Adopta
un Avi, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre les activitats de l’entitat
357-00421/11
Acord de tenir la sessió de compareixença

49

Compareixença d’una representació del Projecte Geoparc Conca de Tremp - Montsec davant la Comissió de Cultura per a informar sobre aquest projecte i la seva
candidatura davant la UNESCO
357-00422/11
Acord de tenir la sessió de compareixença
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Compareixença de Nora Ancarola, presidenta de la Plataforma Assembleària d’Artistes de Catalunya, i de Montserrat Moliner, en representació de la Xarxa d’Espais
de Producció i Creació de Catalunya, davant la Comissió de Cultura per a informar
sobre la situació de la Federació de Professionals de la Cultura i dels seus membres
357-00423/11
Acord de tenir la sessió de compareixença

49

Sessió informativa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb la presidenta en funcions del Consell de Govern
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el nomenament de Vicent
Sanchis com a director de Televisió de Catalunya
359-00012/11
Sol·licitud i tramesa a la Comissió

50

4.55. Activitat parlamentària
4.55.15. Convocatòries
Sessió plenària 32
Convocada per al 21 de març de 2017

50

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern
i d’altres òrgans
4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de
despatx
Encàrrec del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat a la consellera de la
Presidència
330-00051/11
Presentació: president de la Generalitat
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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 535/XI del Parlament de Catalunya, sobre els incidents
ocorreguts davant de la caserna de la Guàrdia Civil de Manresa la nit
del 13 de desembre de 2016
250-00768/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Interior, sessió 17, 15.03.2017, DSPC-C 355

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 15 de març de 2017, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre els incidents ocorreguts davant de la caserna de la Guàrdia Civil de Manresa la nit del 13 de desembre (tram. 250-00768/11),
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 50533).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya:
a) Condemna els fets relacionats amb l’assetjament a la caserna de la Guàrdia
Civil de Manresa produït la nit del 13 de desembre de 2016 i rebutja les expressions
de violència i odi i les coaccions i amenaces en contra dels membres de la Guàrdia
Civil, que formen part dels cossos i forces de seguretat que garanteixen la llibertat i
la seguretat de tots els ciutadans.
b) Insta el Govern a continuar garantint l’ordre públic davant fets com els produïts
a Manresa, adoptant les mesures preventives i correctives que siguin pertinents.
Palau del Parlament, 15 de març de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Eva Martínez Morales; el president de
la Comissió, Matías Alonso Ruiz

Resolució 536/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’atropellament
d’un agent dels Mossos d’Esquadra a Rubí el 15 de desembre de 2016
250-00771/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Interior, sessió 17, 15.03.2017, DSPC-C 355

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 15 de març de 2017, ha debatut
el text de la 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 (tram. 250-00771/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 50531).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Departament d’Interior a informar-lo en seu
parlamentària sobre les circumstàncies en què es va produir l’atropellament d’un
agent dels Mossos d’Esquadra a Rubí el 15 de desembre de 2016 i sobre les causes
que van determinar la posada en llibertat del presumpte autor dels fets.
Palau del Parlament, 15 de març de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Eva Martínez Morales; el president de
la Comissió, Matías Alonso Ruiz
1.10. Acords i resolucions
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Resolució 537/XI del Parlament de Catalunya, sobre la dignificació de
les condicions laborals dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra
i de les policies locals
250-00796/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Interior, sessió 17, 15.03.2017, DSPC-C 355

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 15 de març de 2017, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre la dignificació de les condicions laborals i
personals dels membres dels cossos de seguretat, especialment dels Mossos d’Esquadra i les policies locals (tram. 250-00796/11), 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) Garantir el respecte degut als drets fonamentals que com a servidors públics i
com a ciutadans tenen els membres del Cos de Mossos d’Esquadra i de les policies
locals.
b) Prestar assistència per a la reparació de possibles danys i lesions dels drets fonamentals dels ciutadans que presten servei públic com a membres del Cos de Mossos d’Esquadra i de les policies locals.
c) Garantir i promoure que el sistema d’accés i de promoció interna al Cos de
Mossos d’Esquadra i a les policies locals es regeixi pels principis de concurrència,
mèrit, capacitat i igualtat de condicions.
d) Respectar i promoure que es respectin les garanties d’imparcialitat, neutralitat
i servei exclusiu en interès públic i no partidista que com a servidors públics tenen
els membres del Cos de Mossos d’Esquadra i de les policies locals.
e) Promoure el dret a la igualtat i garantir la participació efectiva de tots els
membres del Cos de Mossos d’Esquadra i de les policies locals mitjançant una iniciativa legislativa que permeti i reguli la segona activitat.
Palau del Parlament, 15 de març de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Eva Martínez Morales; el president de
la Comissió, Matías Alonso Ruiz

1.10. Acords i resolucions
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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 les trames de sostracció de nadons amb
origen en la repressió de la dictadura franquista
250-00715/11
REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i
Transparència en la sessió 21, tinguda el 16.03.2017, DSPC-C 360.

2.10.25. Propostes de resolució
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei de l’arquitectura
200-00003/11
PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el 15 de març de 2017, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei de l’arquitectura (tram. 200-00003/11) i les esmenes presentades, d’acord amb l’article 118.1 i els
concordants del Reglament del Parlament. La Ponència és integrada pels diputats
següents:
GP de Junts pel Sí
Meritxell Roigé i Pedrola
GP de Ciutadans
Sergio Sanz Jiménez
GP Socialista
Jordi Terrades i Santacreu
GP de Catalunya Sí que es Pot
Hortènsia Grau Juan
GP del Partit Popular de Catalunya
Santi Rodríguez i Serra
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Sergi Saladie Gil

Palau del Parlament, 15 de març de 2017
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola

Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes
i continentals
200-00014/11
PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el 15 de març de 2017, ha nomenat
la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (tram. 200-00014/11) i les esmenes presentades, d’acord amb l’article 118.1 i els concordants del Reglament del Parlament. La
Ponència és integrada pels diputats següents:
GP de Junts pel Sí
Neus Lloveras i Massana
GP de Ciutadans
Marina Bravo Sobrino
GP Socialista
Jordi Terrades i Santacreu
3.01.01. Projectes de llei
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GP de Catalunya Sí que es Pot
Hortènsia Grau Juan
GP del Partit Popular de Catalunya
Alberto Villagrasa Gil
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Sergi Saladie Gil

Palau del Parlament, 15 de març de 2017
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola

Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
200-00015/11
PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS I EXPERTS
PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS
Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 24.11.2016

Grup Parlamentari Socialista
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació Internacio
nal d’Entitats Catalanes amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a
l’exterior (tram. 352-00918/11).
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació Internacio
nal d’Entitats Catalanes amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a
l’exterior (tram. 352-00948/11).
Grup Parlamentari de Ciutadans
Proposta d’audiència en ponència d’Helena Torroja Mateu, professora de relacions internacionals de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei
de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00949/11).
Proposta d’audiència en ponència de Manuel Ballbé, professor de dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la
comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00950/11).
Proposta d’audiència en ponència de Caterina Garcia Segura, catedràtica de relacions internacionals de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei
de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00951/11).
Proposta d’audiència en ponència d’Ángel Rodrigo, professor de dret internacional públic de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00952/11).
Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Castellà, professor de dret
constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la
comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00953/11).
Proposta d’audiència en ponència de José Luis de Castro Ruano, professor de
dret internacional públic de la Universitat del País Basc, amb relació al Projecte de
llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00954/11).
Proposta d’audiència en ponència de Blanca Vilà, catedràtica de dret internacional privat de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei
de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00955/11).
Proposta d’audiència en ponència de Rafael Arenas, catedràtic de dret internacional privat de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de
llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00956/11).
3.01.01. Projectes de llei
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Proposta d’audiència en ponència de Josu de Miguel, professor de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de
la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00958/11).
Proposta d’audiència en ponència de Xavier Pons Ràfols, professor de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universitat de Barcelona, amb relació
al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00959/11).
Proposta d’audiència en ponència de Carlos Fernández de Casadevante Romaní,
catedràtic de dret internacional públic de la Universitat Rei Joan Carles, amb relació
al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00960/11).
Proposta d’audiència en ponència d’Ana Mar Fernández Pasarín, professora de
ciències polítiques i Administració pública la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 35200961/11).
Proposta d’audiència en ponència d’Àlex Calvo, professor de dret internacional
públic de la European University, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00962/11).
Proposta d’audiència en ponència de Patricia Jiménez de Parga Maseda, professora de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universidad Complutense de Madrid, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00963/11).
Proposta d’audiència en ponència d’Araceli Mangas Martín, professora de dret
internacional públic i relacions internacionals de la Universidad Complutense de
Madrid, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram.
352-00964/11).
Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Remiro Brotons, professor de dret
internacional públic i relacions internacionals de la Universidad Complutense de
Madrid, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram.
352-00965/11).
Proposta d’audiència en ponència de Martín Ortega Carcelén, professor de dret
internacional públic i relacions internacionals de la Universidad Complutense de
Madrid, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram.
352-00966/11).
Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Proposta d’audiència en ponència de Màrius Vendrell, president de la Federació
Internacional d’Entitats Catalanes, amb relació al Projecte de llei de la comunitat
catalana a l’exterior (tram. 352-00967/11).
Proposta d’audiència en ponència de Sergi Mendizábal, en representació de Catalans al Món, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
(tram. 352-00968/11).
Proposta d’audiència en ponència de Marina Falcó amb relació al Projecte de llei
de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00969/11).
Proposta d’audiència en ponència d’Enric Viladrich, president del Casal Català del Quebec, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
(tram. 352-00970/11).
Proposta d’audiència de Núria Amorós, presidenta del Casal Català de Montevideo, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 35200971/11).
Proposta d’audiència en ponència d’Albert Masquef, president del Cercle Català
de Madrid, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram.
352-00972/11).
Proposta d’audiència en ponència de Xavier Urbaneja, expert en dinamització
d’empresaris i professionals a l’estranger, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00973/11).

3.01.01. Projectes de llei

16

BOPC 361
20 de març de 2017

Proposta d’audiència en ponència d’Alexis Roig, expert en organització de projectes culturals internacionals, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00974/11).

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES AUDIÈNCIES PROPOSADES
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència,
16.02.2017, DSPC-C 326

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts acordades en
Ponència

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació Internacional
d’Entitats Catalanes amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 353-00332/11).
Compareixença en ponència de Blanca Vilà, catedràtica de dret internacional
privat de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la
comunitat catalana a l’exterior (tram. 353-00333/11).
Compareixença en ponència de Sergi Marzabal, en representació de Catalans al
Món, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 35300334/11).
Compareixença en ponència de Núria Amorós, presidenta del Casal Català de
Montevideo, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
(tram. 353-00336/11).
Compareixença en ponència d’Albert Masquef, president del Cercle Català de
Madrid, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram.
353-00337/11).
Aportacions per escrit d’organitzacions, grups socials i experts
acordades

Aportació escrita d’Èric Viladrich, president del Casal Català del Quebec, amb
relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 343-00098/11).
Propostes d’audiència d’organitzacions, grups socials i experts rebutjades

Proposta d’audiència en ponència d’Helena Torroja Mateu, professora de relacions internacionals de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei
de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00949/11).
Proposta d’audiència en ponència de Manuel Ballbé, professor de dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la
comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00950/11).
Proposta d’audiència en ponència de Caterina Garcia Segura, catedràtica de relacions internacionals de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei
de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00951/11).
Proposta d’audiència en ponència d’Ángel Rodrigo, professor de dret internacional públic de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00952/11).
Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Castellà, professor de dret
constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la
comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00953/11).
Proposta d’audiència en ponència de José Luis de Castro Ruano, professor de
dret internacional públic de la Universitat del País Basc, amb relació al Projecte de
llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00954/11).

3.01.01. Projectes de llei
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Proposta d’audiència en ponència de Rafael Arenas, catedràtic de dret internacional privat de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de
llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00956/11).
Proposta d’audiència en ponència de Josu de Miguel, professor de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de
la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00958/11).
Proposta d’audiència en ponència de Xavier Pons Ràfols, professor de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universitat de Barcelona, amb relació
al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00959/11).
Proposta d’audiència en ponència de Carlos Fernández de Casadevante Romaní,
catedràtic de dret internacional públic de la Universitat Rei Joan Carles, amb relació
al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00960/11).
Proposta d’audiència en ponència d’Ana Mar Fernández Pasarín, professora de
ciències polítiques i Administració pública la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 35200961/11).
Proposta d’audiència en ponència d’Àlex Calvo, professor de dret internacional
públic de la European University, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00962/11).
Proposta d’audiència en ponència de Patricia Jiménez de Parga Maseda, professora de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universidad Complutense de Madrid, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00963/11).
Proposta d’audiència en ponència d’Araceli Mangas Martín, professora de dret
internacional públic i relacions internacionals de la Universidad Complutense de
Madrid, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram.
352-00964/11).
Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Remiro Brotons, professor de dret
internacional públic i relacions internacionals de la Universidad Complutense de
Madrid, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram.
352-00965/11).
Proposta d’audiència en ponència de Martín Ortega Carcelén, professor de dret
internacional públic i relacions internacionals de la Universidad Complutense de
Madrid, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram.
352-00966/11).
Propostes d’audiència d’organitzacions, grups socials i experts retirades

Proposta d’audiència en ponència de Marina Falcó amb relació al Projecte de llei
de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00969/11).
Proposta d’audiència en ponència de Xavier Urbaneja, expert en dinamització
d’empresaris i professionals a l’estranger, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00973/11).
Proposta d’audiència en ponència d’Alexis Roig, expert en organització de projectes culturals internacionals, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00974/11).
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TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS
I EXPERTS
«Ponència: Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior», 16.03.2017

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts tingudes

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació Internacional
d’Entitats Catalanes amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 353-00332/11).
Compareixença en ponència de Sergi Marzabal, en representació de Catalans al
Món, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 35300334/11).
Compareixença en ponència de Núria Amorós, presidenta del Casal Català de
Montevideo, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
(tram. 353-00336/11).
Compareixença en ponència d’Albert Masquef, president del Cercle Català de
Madrid, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram.
353-00337/11).
Aportacions per escrit d’organitzacions, grups socials i experts rebudes
el 15.03.2017

Aportació escrita d’Èric Viladrich, president del Casal Català del Quebec, amb
relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 343-00098/11).
Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts decaigudes

Compareixença en ponència de Blanca Vilà, catedràtica de dret internacional
privat de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la
comunitat catalana a l’exterior (tram. 353-00333/11).

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 dies hàbils (del 21.03.2017 al
30.03.2017).
Finiment del termini: 31.03.2017; 12:00 h.

NOMENAMENT D’UN RELATOR

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Projecte de llei de la comunitat
catalana a l’exterior (tram. 200-00015/11) s’ha reunit el dia 16 de març de 2017 i,
d’acord amb el que disposa l’article 118.4 del Reglament del Parlament, ha nomenat
relator el diputat Jordi-Miquel Sendra Vellvè.
Palau del Parlament, 16 de març de 2017
Jordi-Miquel Sendra Vellvè, Susana Beltrán García, Esther Niubó Cidoncha, Joan
Josep Nuet i Pujals, Juan Milián Querol, Carles Riera Albert
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Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
200-00018/11
PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS I EXPERTS
PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS
Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 21.12.2016

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma per una
Atenció Sanitària Universal a Catalunya (tram. 352-00999/11)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de SOS Racisme (tram.
352-01000/11)
Grup Parlamentari Socialista
Proposta d’audiència en ponència de Xavier Amor, president de la Federació de
Municipis de Catalunya (tram. 352-01001/11)
Proposta d’audiència en ponència de Jaume Gabarró, secretari general de la Federació de Salut de Comissions Obreres (tram. 352-01002/11)
Proposta d’audiència en ponència de María José Molina, secretària general de la
Federació de Salut de la Unió General de Treballadors (tram. 352-01003/11)
Proposta d’audiència en ponència de Roser Añó, en representació de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (tram. 352-01004/11)
Proposta d’audiència en ponència de Carlos Losana, en representació de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (tram. 352-01005/11)
Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Roman, president de la Societat Catalana de Transplantaments (tram. 352-01006/11)
Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Proposta d’audiència en comissió de Jaume Tort i Bardolet, director de l’Organització Catalana de Trasplantaments (tram. 352-01007/11)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Plataforma per una
Atenció Sanitària Universal a Catalunya (tram. 352-01008/11)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Creu Roja a Catalunya (tram. 352-01009/11)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques (tram. 352-01023/11)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya (tram. 352-01024/11
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Proposta d’audiència en comissió de Montse Pineda, representant de la Plataforma per a una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (tram. 352-01010/11)
Proposta d’audiència en comissió d’Adriana Ribas, coordinadora d’Amnistia Internacional de Catalunya (tram. 352-01011/11)
Proposta d’audiència en comissió d’Alba Cuevas, directora de SOS Racisme Catalunya (tram. 352-01012/11)
Proposta d’audiència en comissió de Blanca de Gispert, representant del Fòrum
Català d’Atenció Primària (tram. 352-01013/11)
Proposta d’audiència en comissió d’Estefanía Quílez, representant de l’Espai de
l’Immigrant del Raval (tram. 352-01014/11)
Proposta d’audiència en comissió de Rafael Ribó, síndic de greuges (tram. 35201015/11)
Grup Parlamentari de Ciutadans
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (tram. 352-01016/11)
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Societat Catalana de
Medicina Familiar i Comunitària (tram. 352-01017/11)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell de Col·legis de
Metges de Catalunya (tram. 352-01018/11)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Societat Civil Catalana
(tram. 352-01019/11)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Societat Catalana de
Medicina d’Urgències i Emergències (tram. 352-01020/11)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell de Col·legis
d’Infermeres i Infermers de Catalunya (tram. 352-01021/11)
Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Gea, investigadora i professora
de la Universitat de Lleida (tram. 352-01022/11)

PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS I EXPERTS
PRESENTADES PER TOTS ELS GRUPS PARLAMENTARIS
Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 02.03.2017

Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Martínez Rodríguez, president
de l’Associació de Trasplantats Hepàtics de Catalunya (tram. 352-01296/11)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell Consultiu de
Pacients de Catalunya (tram. 352-01297/11)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació de Malalts
de Ronyó de Catalunya (tram. 352-01298/11)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Societat Catalana de
Trasplantaments (tram. 352-01299/11)

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES AUDIÈNCIES PROPOSADES
Comissió de Salut, 16.02.2017, DSPC-C 324

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts acordades en
Ponència

Compareixença en ponència d’una representació de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (tram. 353-00359/11)
Compareixença en ponència d’una representació de SOS Racisme (tram. 35300360/11)
Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Municipis de
Catalunya (tram. 353-00361/11)
Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Salut de Comissions Obreres (tram. 353-00362/11)
Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Salut de la
Unió General de Treballadors (tram. 353-00363/11)
Compareixença en ponència d’una representació de la Societat Catalana de Trasplantaments (tram. 353-00364/11)
Compareixença en ponència d’una representació de la Creu Roja a Catalunya
(tram. 353-00365/11)
Compareixença en ponència d’una representació d’Amnistia Internacional de
Catalunya (tram. 353-00366/11)
Compareixença en ponència d’una representació del Fòrum Català d’Atenció Primària (tram. 353-00367/11)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Espai de l’Immigrant del
Raval (tram. 353-00368/11)
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Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi Oficial de Metges
de Barcelona (tram. 353-00369/11)
Compareixença en ponència d’una representació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (tram. 353-00370/11).
Compareixença en ponència d’una representació del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (tram. 353-00371/11)
Compareixença en ponència d’una representació de la Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències (tram. 353-00372/11)
Compareixença en ponència d’una representació del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (tram. 353-00373/11)
Compareixença en ponència de Montserrat Gea, investigadora i professora de la
Universitat de Lleida (tram. 353-00374/11)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (tram. 353-00375/11)
Compareixences d’autoritats i funcionaris públics de la Generalitat (canvi
de tramitació fora del procediment legislatiu d’acord amb els articles 56.1
i 58.4 del reglament del Parlament)

Compareixença de Rafael Ribó, síndic de greuges (tram. 357-00390/11)
Compareixença de Jaume Tort i Bardolet, director de l’Organització Catalana de
Trasplantaments (tram. 357-00391/11)
Formulació oral d’una nova proposta d’audiència a la Comissió de Salut

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la plataforma Marea
Blanca (tram. 352-01187/11)

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LA NOVA AUDIÈNCIA PROPOSADA
Comissió de Salut, 16.02.2017, DSPC-C 324

Compareixença en ponència d’una representació de la plataforma Marea Blanca
(tram. 353-00376/11)

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES AUDIÈNCIES PROPOSADES
Comissió de Salut, 02.03.2017, DSPC-C 342

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts acordades en
Ponència

Compareixença en ponència de Josep Maria Martínez Rodríguez, president de
l’Associació de Trasplantats Hepàtics de Catalunya (tram. 353-00418/11)
Compareixença en ponència d’una representació del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya (tram. 353-00419/11)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de Malalts del
Ronyó de Catalunya (tram. 353-00420/11)
Compareixença en ponència d’una representació de la Societat Catalana de Trasplantaments (tram. 353-00421/11)
Propostes d’audiència d’organitzacions, grups socials i experts retirades

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Societat Civil Catalana
(tram. 352-01019/11)
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TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS
I EXPERTS
Comissió de Salut, 02.03.2017, DSPC-C 342

Compareixença de Rafael Ribó, síndic de greuges (tram. 357-00390/11)
Compareixença de Jaume Tort i Bardolet, director de l’Organització Catalana de
Trasplantaments (tram. 357-00391/11)

TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS
I EXPERTS
«Ponència: Projecte llei d’universalització de l’assistència sanitària», 14.03.2017; 16.03.2017

El dia 14 de març de 2017
Compareixença en ponència de Montserrat Gea, investigadora i professora de la
Universitat de Lleida (tram. 353-00374/11)
Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi Oficial de Metges
de Barcelona (tram. 353-00369/11)
Compareixença en ponència d’una representació del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (tram. 353-00371/11)
Compareixença en ponència d’una representació del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (tram. 353-00373/11)
Compareixença en ponència d’una representació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (tram. 353-00370/11)
Compareixença en ponència d’una representació de la Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències (tram. 353-00372/11)
Compareixença en ponència d’una representació de la plataforma Marea Blanca
(tram. 353-00376/11)
Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Municipis de
Catalunya (tram. 353-00361/11)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (tram. 353-00375/11)
Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Salut de Comissions Obreres (tram. 353-00362/11)
Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Salut de la
Unió General de Treballadors (tram. 353-00363/11)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Espai de l’Immigrant del
Raval (tram. 353-00368/11)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de Malalts del
Ronyó de Catalunya (tram. 353-00420/11)
Compareixença en ponència d’una representació del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya (tram. 353-00419/11)
El dia 16 de març de 2017
Compareixença en ponència d’una representació de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (tram. 353-00359/11)
Compareixença en ponència d’una representació de SOS Racisme (tram. 35300360/11)
Compareixença en ponència d’una representació del Fòrum Català d’Atenció Primària (tram. 353-00367/11)
Compareixença en ponència d’una representació de la Creu Roja a Catalunya
(tram. 353-00365/11)
Compareixença en ponència d’una representació d’Amnistia Internacional de
Catalunya (tram. 353-00366/11)
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Compareixença en ponència d’una representació de la Societat Catalana de Trasplantaments (trams. 353-00364/11 i 353-00421/11)
Compareixença en ponència de Josep Maria Martínez Rodríguez, president de
l’Associació de Trasplantats Hepàtics de Catalunya (tram. 353-00418/11)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 dies hàbils (del 21.03.2017 al
30.03.2017).
Finiment del termini: 31.03.2017; 12:00 h.

Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels
llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya
200-00024/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 53901).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del
20.03.2017 al 21.03.2017).
Finiment del termini: 22.03.2017; 12:00 h.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la condemna de l’assassinat de
l’activista mexicà Isidro Baldenegro López
250-00799/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 53565 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 14.03.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53565)

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

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a expressar al Govern de Mèxic la
seva preocupació per la situació de vulnerabilitat dels drets humans en aquell país.
En aquest sentit, manifesta la seva condemna per la mort del líder indígena Ignacio
Baldenegro, així com la d’altres activistes socials, i li exhorta a realitzar una investigació rigorosa sobre aquest crim.
Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De supressió del punt 2

2. Sol·licitar al govern de Mèxic una investigació sobre aquest crim, així com la
identificació dels autors materials i intel·lectuals que evitin la impunitat dels assassins de l’Ignacio Baldenegro.
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Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 3

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a què a través de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament dugui a terme tasques significatives de
protecció i cooperació amb els defensors i defensores dels drets humans tant a Mèxic
com als altres països centreamericans.

Proposta de resolució sobre la contractació pública
250-00828/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 53564 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 14.03.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53564)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a seguir fent constar
als plecs de clàusules administratives particulars de manera expressa el règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat de Catalunya.

Proposta de resolució sobre la contractació pública
250-00829/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 53563 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 14.03.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53563)

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

1. Seguir publicant al Portal de la Transparència i a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, la planificació anual dels serveis i manteniments periòdics
per tal d’ajustar els terminis dels contractes públics i evitar així la concatenació de
contractes i el fraccionament de la despesa.
Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De supressió del punt 2

2. Designar, dins de cada una de les entitats del sector públic de Catalunya, un
òrgan de control econòmic i financer intern que fiscalitzi les licitacions durant la
seva tramitació, formi part de les meses de contractació i vetlli pel compliment de
la legislació vigent.
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Proposta de resolució sobre la contractació administrativa
250-00830/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 53562 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 14.03.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53562)

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

1. Continuar adoptant les mesures necessàries per tal que totes les entitats que
conformen el sector públic de Catalunya sotmeses al Dret administratiu assegurin el
compliment de la legislació vigent en matèria de contractes del sector públic i dels
principis que regeixen la contractació pública, de publicitat, concurrència, transparència, igualtat de tracte i no discriminació; reforçant els mecanismes de contractació administrativa per tal d’evitar les irregularitats comeses en les licitacions que
es duguin a terme.
Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Fomentar la concurrència i reforçar la imparcialitat dels procediments de contractació cursades mitjançant l’adaptació de les Instruccions del sector públic, al
Decret llei 3/2016, que va suprimir el procediment negociat sense publicitat per raó
de quantia a Catalunya.

Proposta de resolució sobre la contractació administrativa
250-00831/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 53560 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 14.03.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53560)

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

1. Incloure, dins del procediment de contractació administrativa, l’elaboració
d’informes tècnics justificatius de les puntuacions atorgades als diferents licitadors,
en els casos en què es tinguin en compte criteris sotmesos a judici de valor.
Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació i addició del punt 2

2. Reforçar els mecanismes existents de control de l’execució dels contractes adjudicats, per tal de comprovar que aquests s’ajusten a les prescripcions contingudes
als plecs de clàusules i no excedeixen ni els terminis ni la despesa contractada.
Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De supressió del punt 3

3. Adaptar tots els subministraments i serveis que les entitats que conformen el
sector públic de Catalunya puguin tenir contractats al Text refós de la Llei de Con3.10.25. Propostes de resolució
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tractes del Sector Públics, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, amb l’objectiu de què cap contracte públic quedi al marge de la legislació
corresponent, actualment vigent o en fase de modificació.

Proposta de resolució sobre els criteris d’admissió dels alumnes als
centres d’ensenyament sufragats amb fons públics
250-00833/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 53510).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.03.2017 al 21.03.2017).
Finiment del termini: 22.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la supressió del panga dels menús
d’institucions públiques
250-00834/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 53511).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.03.2017 al 21.03.2017).
Finiment del termini: 22.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’assetjament a dos alumnes de l’Escola
Gaspar de Portolà, de Balaguer
250-00835/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 53512; 53659).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.03.2017 al 21.03.2017).
Finiment del termini: 22.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’aprovació del programa operatiu de
justificació dels ajuts per al sector de la fruita i l’hortalissa
250-00836/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 53513; 53582).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.03.2017 al 21.03.2017).
Finiment del termini: 22.03.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’Escola El Despujol, de les Masies de
Voltregà
250-00837/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 53514).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.03.2017 al 21.03.2017).
Finiment del termini: 22.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les sancions de trànsit als conductors
de vehicles d’emergència
250-00838/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 53515; 53583).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.03.2017 al 21.03.2017).
Finiment del termini: 22.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre uns fets ocorreguts a Mataró i Balaguer
250-00839/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 53516).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.03.2017 al 21.03.2017).
Finiment del termini: 22.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les actuacions de control de la fauna i
l’afectació en la seguretat viària
250-00840/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 53517).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.03.2017 al 21.03.2017).
Finiment del termini: 22.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els treballs relacionats amb l’economia
col·laborativa del Govern de la Generalitat
250-00841/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 53518).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.03.2017 al 21.03.2017).
Finiment del termini: 22.03.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el millorament de les comunicacions
viàries a Artés
250-00842/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 53584).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.03.2017 al 21.03.2017).
Finiment del termini: 22.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les recomanacions de la Sindicatura de
Comptes al Compte general de la Generalitat corresponent al 2013
250-00843/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 53519).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.03.2017 al 21.03.2017).
Finiment del termini: 22.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el compliment de les recomanacions
de la Sindicatura de Comptes al Compte general de la Generalitat
corresponent al 2013
250-00844/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 53520).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.03.2017 al 21.03.2017).
Finiment del termini: 22.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’accés de les internes dels centres
penitenciaris als productes de primera necessitat
250-00845/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 53521).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.03.2017 al 21.03.2017).
Finiment del termini: 22.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la situació dels jutjats socials a les
instal·lacions de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de
Llobregat
250-00846/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 53522).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.03.2017 al 21.03.2017).
Finiment del termini: 22.03.2017; 12:00 h.
3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la protecció de la zona des Codolar, de
Tossa de Mar, i els àmbits de Pola i Giverola i de Salions, de Sant
Feliu de Guíxols i sobre l’avarament a Tossa de Mar
250-00847/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 53585).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.03.2017 al 21.03.2017).
Finiment del termini: 22.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el CAP Muralles, de Tarragona
250-00848/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 53523).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.03.2017 al 21.03.2017).
Finiment del termini: 22.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’actualització del Portal de
Conciliacions
250-00849/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 53524).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.03.2017 al 21.03.2017).
Finiment del termini: 22.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la instal·lació de canviadors de bolquers
en edificis públics i privats i la conscienciació en la igualtat i la
coresponsabilitat
250-00850/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 53525).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.03.2017 al 21.03.2017).
Finiment del termini: 22.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la carretera C-1413 al pas per Caldes de
Montbui
250-00851/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 53526; 53586).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.03.2017 al 21.03.2017).
Finiment del termini: 22.03.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la carretera C-1415b al pas per Santa
Eulàlia de Ronçana
250-00852/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 53527; 53587).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.03.2017 al 21.03.2017).
Finiment del termini: 22.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les aglomeracions a la línia S2 dels
Ferrocarrils de la Generalitat
250-00853/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 53528; 53588).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.03.2017 al 21.03.2017).
Finiment del termini: 22.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una campanya de
sensibilització de la discriminació laboral per l’embaràs
250-00854/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 53529).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.03.2017 al 21.03.2017).
Finiment del termini: 22.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les reunions de la Conferència de
Presidents Autonòmics
250-00855/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 53530).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.03.2017 al 21.03.2017).
Finiment del termini: 22.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la seguretat a Sant Cugat del Vallès
250-00856/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 53531; 53589).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.03.2017 al 21.03.2017).
Finiment del termini: 22.03.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre els assentaments i les colònies als
territoris ocupats de Palestina
250-00857/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 53532; 53590).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.03.2017 al 21.03.2017).
Finiment del termini: 22.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la participació de la Generalitat en
organismes internacionals
250-00858/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 53533).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.03.2017 al 21.03.2017).
Finiment del termini: 22.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la transparència i el retiment de
comptes dels acords de col·laboració del Govern
250-00859/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 53534).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.03.2017 al 21.03.2017).
Finiment del termini: 22.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la presentació d’un projecte de llei de
governs locals
250-00860/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 53535).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.03.2017 al 21.03.2017).
Finiment del termini: 22.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria a la
tramitació de nous projectes d’energia eòlica fins a l’aprovació d’un
nou pla de l’energia
250-00861/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 53536; 53591).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.03.2017 al 21.03.2017).
Finiment del termini: 22.03.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la connexió de ferrocarril entre l’estació
de Lleida-Pirineus i l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-00862/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 53537).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.03.2017 al 21.03.2017).
Finiment del termini: 22.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura de la unitat de curta
estada de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
250-00863/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 53538).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.03.2017 al 21.03.2017).
Finiment del termini: 22.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció als pacients
semicrítics i crítics de Girona
250-00864/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 53539).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.03.2017 al 21.03.2017).
Finiment del termini: 22.03.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la protecció de la gent gran davant dels
incendis a la llar
250-00865/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 53540; 53592).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.03.2017 al 21.03.2017).
Finiment del termini: 22.03.2017; 12:00 h.
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3.20.

Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre l’educació infantil
300-00142/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 53896 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.03.2017

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’educació infantil, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de
tenir lloc els propers dies Ple 22 i 23 de març de 2017, amb el text següent:
– Sobre l’educació infantil.
Palau del Parlament, 14 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre el nomenament del nou director de TV3
300-00143/11
PRESENTACIÓ: GP CSP
Reg. 53904 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.03.2017

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup
Parlamentari 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 nomenament del nou director de TV3, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de
tenir lloc els propers dies 21, 22 i 23 de 2017, amb el text següent:
– Sobre el nomenament del nou director de TV3.
Palau del Parlament, 14 de març de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP

Interpel·lació al Govern sobre la despoblació a les zones rurals
300-00144/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 54142 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.03.2017

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 la despoblació a les zones rurals, per tal que sigui substanciada en
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 22 i 23 de març de 2017, amb el text següent:
– Sobre la despoblació a les zones rurals.
Palau del Parlament, 14 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC
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Interpel·lació al Govern sobre l’accés universal a l’educació infantil
300-00145/11
PRESENTACIÓ: GP PPC
Reg. 54196 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.03.2017

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre l’accés universal a l’educació infantil, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 21,
22 i 23 de març de 2017, amb el text següent:
– Sobre l’accés universal a l’educació infantil.
Palau del Parlament, 16 de març de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

Interpel·lació al Govern sobre la mercantilització de la vida i dels
béns i els serveis comuns
300-00146/11
PRESENTACIÓ: GP CUP-CC
Reg. 54198 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.03.2017

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 Interpel·lació al Govern sobre la mercantilització de la vida i dels béns i serveis comuns,
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 21, 22 i
23 de març de 2017, amb el text següent:
Sobre la mercantilització de la vida i dels béns i serveis comuns.
Palau del Parlament, 17 de març de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta,
GP CUP-CC

Interpel·lació al Govern sobre els serveis socials relacionats amb el
trastorn de l’espectre autista
300-00147/11
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 54201 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.03.2017

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 els serveis socials relacionats amb el trastorn de l’espectre
autista, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies
22 i 23 de març de 2017.
Palau del Parlament, 17 de març de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs
3.20. Interpel·lacions
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4.

Informació

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 42/XI, sobre la prescripció
infermera
290-00030/11
RETIRADA ORAL DE LA SOL·LICITUD DE CRITERI

Retirada en la sessió 23 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.03.2017, DSPC-C 357.

Control del compliment de la Resolució 236/XI, sobre el garantiment
de l’atenció continuada al CAP Centre, de Lloret de Mar
290-00221/11
RETIRADA ORAL DE LA SOL·LICITUD DE CRITERI

Retirada en la sessió 23 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.03.2017, DSPC-C 357.

Control del compliment de la Resolució 240/XI, sobre l’atenció als
afectats per la talidomida
290-00225/11
RETIRADA ORAL DE LA SOL·LICITUD DE CRITERI

Retirada en la sessió 23 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.03.2017, DSPC-C 357.

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb
el conseller d’Interior sobre els motius pels quals els Mossos
d’Esquadra no van actuar durant el mes d’agost per a detenir un
homòfob de Mataró
354-00093/11
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 17 de la Comissió d’Interior, tinguda el 15.03.2017, DSPC-C 355.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el
conseller d’Interior sobre el compromís dels Mossos d’Esquadra
amb les diligències del Jutjat Central d’Instrucció núm. 2 contra
les mocions de diversos ajuntaments de suport a la Resolució 1/XI,
sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels
resultats electorals del 27 de setembre de 2015
354-00096/11
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 17, tinguda el 15.03.2017, DSPC-C 355.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb
el conseller d’Interior sobre el nou pla estratègic que preveu la
supressió de sis sectors de trànsit
354-00098/11
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 17, tinguda el 15.03.2017, DSPC-C 355.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Port
d’Arenys de Mar amb relació al Projecte de llei de ports i de
transport en aigües marítimes i continentals
352-01099/11
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Territori, en la sessió 17, tinguda el 15.03.2017,
DSPC-C 353.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Port de
Portbou amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en
aigües marítimes i continentals
352-01100/11
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Territori, en la sessió 17, tinguda el 15.03.2017,
DSPC-C 353.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la
Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Barcelona amb
relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes
i continentals
352-01103/11
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Territori, en la sessió 17, tinguda el 15.03.2017,
DSPC-C 353.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació
de Propietaris d’Empuriabrava amb relació al Projecte de llei de ports
i de transport en aigües marítimes i continentals
352-01106/11
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Territori, en la sessió 17, tinguda el 15.03.2017,
DSPC-C 353.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Port
d’Empuriabrava amb relació al Projecte de llei de ports i de transport
en aigües marítimes i continentals
352-01107/11
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Territori, en la sessió 17, tinguda el 15.03.2017,
DSPC-C 353.

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Ribera i Serra, president
de la Cambra de Comerç de Palamós, amb relació al Projecte de llei
de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
352-01113/11
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 17 de la Comissió de Territori, tinguda el 15.03.2017, DSPC-C 353.

Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Farrando Miguel,
catedràtic de dret mercantil de la Universitat Pompeu Fabra, amb
relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes
i continentals
352-01117/11
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Territori, en la sessió 17, tinguda el 15.03.2017,
DSPC-C 353.
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Proposta d’audiència en comissió de Miguel Trías Sagnier, catedràtic
de dret mercantil de la Universitat Ramon Llull - ESADE, amb relació
al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i
continentals
352-01118/11
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Territori, en la sessió 17, tinguda el 15.03.2017,
DSPC-C 353.

Proposta d’audiència en comissió de Javier Fontcuberta, professor
de dret mercantil, amb relació al Projecte de llei de ports i de
transport en aigües marítimes i continentals
352-01119/11
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Territori, en la sessió 17, tinguda el 15.03.2017,
DSPC-C 353.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Confraria
de Pescadors de Barcelona amb relació al Projecte de llei de ports i
de transport en aigües marítimes i continentals
352-01124/11
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Territori, en la sessió 17, tinguda el 15.03.2017,
DSPC-C 353.

Proposta d’audiència en comissió d’Alejandro Auset Domper amb
relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes
i continentals
352-01125/11
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Territori, en la sessió 17, tinguda el 15.03.2017,
DSPC-C 353.

Proposta d’audiència en comissió de Jesús Alonso Hernández amb
relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes
i continentals
352-01126/11
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Territori, en la sessió 17, tinguda el 15.03.2017,
DSPC-C 353.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació
Nacional de Remolcadors d’Espanya amb relació al Projecte de llei
de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
352-01129/11
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Territori, en la sessió 17, tinguda el 15.03.2017,
DSPC-C 353.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació
Espanyola de Promoció del Transport Marítim de Curta Distància
amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües
marítimes i continentals
352-01130/11
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Territori, en la sessió 17, tinguda el 15.03.2017,
DSPC-C 353.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Clúster
Marítim Espanyol amb relació al Projecte de llei de ports i de
transport en aigües marítimes i continentals
352-01131/11
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Territori, en la sessió 17, tinguda el 15.03.2017,
DSPC-C 353.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació
de Naviliers d’Espanya amb relació al Projecte de llei de ports i de
transport en aigües marítimes i continentals
352-01132/11
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Territori, en la sessió 17, tinguda el 15.03.2017,
DSPC-C 353.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi
d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de ports i de
transport en aigües marítimes i continentals
352-01134/11
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Territori, en la sessió 17, tinguda el 15.03.2017,
DSPC-C 353.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la
Confederació Espanyola d’Associacions de Clubs Nàutics amb relació
al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i
continentals
352-01135/11
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Territori, en la sessió 17, tinguda el 15.03.2017,
DSPC-C 353.

Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència davant la Comissió d’Interior perquè informi
sobre el desmantellament d’una xarxa de pedofília
356-00310/11
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 17 de la Comissió d’Interior, tinguda el 15.03.2017, DSPC-C 355.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant
la Comissió d’Interior perquè informi sobre el desmantellament d’una
xarxa de pedofília
356-00311/11
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 17 de la Comissió d’Interior, tinguda el 15.03.2017, DSPC-C 355.

Sol·licitud de compareixença de Guillem Bou davant la Comissió de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè presenti
l’informe sobre l’alteració de l’índex de referència dels préstecs
hipotecaris
356-00479/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió 14, tinguda el 14.03.2017,
DSPC-C 351.
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Sol·licitud de compareixença de Rafael Villaseca Marco, conseller
delegat de Gas Natural Fenosa, davant la Comissió d’Empresa
i Coneixement perquè informi sobre l’actuació i la resposta de
l’empresa Gas Natural Fenosa amb relació als casos de pobresa
energètica
356-00481/11
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 19 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda el
16.03.2017, DSPC-C 361.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Projecte
Geoparc Conca de Tremp - Montsec davant la Comissió de Cultura
perquè informi sobre aquest projecte i la seva candidatura davant la
UNESCO
356-00542/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la
sessió 10, tinguda el 15.03.2017, DSPC-C 356.

Sol·licitud de compareixença d’Alberto Cabanes Pérez de Madrid,
president de l’entitat Adopta un Avi, davant la Comissió d’Afers
Socials i Famílies perquè informi sobre les activitats de l’entitat
356-00549/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Socials i
Famílies, en la sessió 17, tinguda el 15.03.2017, DSPC-C 355.

Sol·licitud de compareixença de representants de la Central Sindical
Independent i de Funcionaris davant la Comissió de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge perquè expliquin les activitats
i les actuacions d’aquest sindicat en defensa dels treballadors
públics
356-00558/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió 14, tinguda el 14.03.2017,
DSPC-C 351.
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Sol·licitud de compareixença de Xavier Fina, cap del Departament
de Promoció i Gestió Cultural de l’Escola Superior de Música de
Catalunya, davant la Comissió de Cultura perquè expliqui la seva
visió de com hauria d’ésser el Consell Nacional de la Cultura i de les
Arts
356-00564/11
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CSP (reg. 53702).
Coneixement: Mesa de la Comissió de Cultura, 10.03.2017.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comissió
Cívica de la Commemoració dels 125 anys de les Bases de Manresa
davant la Comissió de Cultura perquè expliqui la finalitat de la
commemoració
356-00571/11
SOL·LICITUD

Presentació: Teresa Vallverdú Albornà, del GP JS, Rafel Bruguera Batalla, del GP
SOC, Gemma Lienas Massot, del GP CSP, Juan Milián Querol, del GP PPC, Mireia
Boya e Busquet, del GP CUP-CC (reg. 53504).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 10.03.2017.

Sol·licitud de compareixença de Vicent Sanchis i Llàcer davant la
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el seu nomenament com a
director de TV3
356-00576/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 53897).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.03.2017.

Sol·licitud de compareixença de Núria Llorach i Boladeras, presidenta
en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió de Control de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el canvi de
director de Televisió de Catalunya
356-00578/11
SOL·LICITUD

Presentació: Fernando de Páramo Gómez, del GP Cs (reg. 53907).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.03.2017.
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Sol·licitud de compareixença de Vicent Sanchis i Llàcer, director de
Televisió de Catalunya, davant la Comissió de Control de l’Actuació
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi
sobre el seu pla de direcció i la seva trajectòria professional
356-00579/11
SOL·LICITUD

Presentació: Fernando de Páramo Gómez, del GP Cs (reg. 53908).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.03.2017.

Sol·licitud de compareixença de Núria Llorach i Boladeras, presidenta
en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió de Control de l’Actuació de
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre
el nomenament de Vicent Sanchis com a director de Televisió de
Catalunya
356-00580/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 53957).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.03.2017.

Sol·licitud de compareixença de Vicent Sanchis i Llàcer, director de
Televisió de Catalunya, davant la Comissió de Control de l’Actuació
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi
sobre el seu nomenament con a director de Televisió de Catalunya
356-00581/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 53958).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.03.2017.

4.53.10.

Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb el
conseller d’Empresa i Coneixement sobre el Document de bases per
a constituir un Pacte nacional per a la transició energètica
355-00060/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 19 de la Comissió d’Empresa i Coneixement,
tinguda el 16.03.2017, DSPC-C 361.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

44

BOPC 361
20 de març de 2017

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut
sobre les actuacions del Departament durant el primer any de govern
355-00063/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 23 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.03.2017,
DSPC-C 357.

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

Compareixença en comissió d’una representació del Col·legi
d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de
l’arquitectura
353-00259/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió de Territori, tinguda el 15.03.2017,
DSPC-C 353.

Compareixença en comissió d’una representació del Col·legi de
Geògrafs amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura
353-00260/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió de Territori, tinguda el 15.03.2017,
DSPC-C 353.

Compareixença en comissió d’una representació del Col·legi de
Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de
l’arquitectura
353-00262/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió de Territori, tinguda el 15.03.2017,
DSPC-C 353.

Compareixença en comissió d’una representació de la Comissió de
Medi Ambient del Col·legi de Biòlegs de Catalunya amb relació al
Projecte de llei de l’arquitectura
353-00263/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió de Territori, tinguda el 15.03.2017,
DSPC-C 353.
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Compareixença en comissió d’una representació de Comissions
Obreres amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura
353-00265/11
DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 17 de la Comissió de Territori, tinguda el 15.03.2017,
DSPC-C 353.

Compareixença en comissió d’una representació de l’Associació
Catalana de Promotors Públics de Sòl i Habitatge amb relació al
Projecte de llei de l’arquitectura
353-00268/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió de Territori, tinguda el 15.03.2017,
DSPC-C 353.

Compareixença en comissió d’una representació de la fundació Civio
amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura
353-00269/11
DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 17 de la Comissió de Territori, tinguda el 15.03.2017,
DSPC-C 353.

Compareixença en comissió d’una representació de l’Observatori
de la Contractació Pública amb relació al Projecte de llei de
l’arquitectura
353-00271/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió de Territori, tinguda el 15.03.2017,
DSPC-C 353.

Compareixença en comissió d’una representació de l’Associació
de Promotors Constructors d’Edificis de Catalunya amb relació al
Projecte de llei de l’arquitectura
353-00276/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió de Territori, tinguda el 15.03.2017,
DSPC-C 353.
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Compareixença en comissió d’una representació de la Cambra Oficial
de Contractistes d’Obres de Catalunya amb relació al Projecte de llei
de l’arquitectura
353-00280/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió de Territori, tinguda el 15.03.2017,
DSPC-C 353.

Compareixença en ponència d’Èric Viladrich, president del Casal
Català del Quebec, amb relació al Projecte de llei de la comunitat
catalana a l’exterior
353-00335/11
CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00098/11).
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals
i Transparència, 14.03.2017.

Compareixença de Jordi Cos Pedrol i d’Òscar Lanuza Franco,
president i gerent de l’Orquestra Simfònica del Vallès, davant la
Comissió de Cultura per a explicar llur experiència sobre l’accés
universal al patrimoni musical per mitjà d’experiències col·lectives
compartides
357-00111/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió de Cultura, tinguda el 15.03.2017,
DSPC-C 356.

Compareixença de Carlos Pérez Solsona, agent dels Mossos
d’Esquadra, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la
problemàtica del règim disciplinari del Cos de Mossos d’Esquadra
357-00189/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió d’Interior, tinguda el 15.03.2017,
DSPC-C 355.
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Compareixença de Lluís Garcia Petit, president de l’Associació
Catalana de Bioarqueologia i director general de l’Institut del
Patrimoni Cultural Immaterial, davant la Comissió de Cultura per a
informar sobre l’àmbit del patrimoni material i immaterial
357-00282/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió de Cultura, tinguda el 15.03.2017,
DSPC-C 356.

Compareixença del director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge per a informar de les polítiques públiques d’habitatge
357-00288/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 14 de la Comissió de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge, tinguda el 14.03.2017, DSPC-C 351.

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

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tinguda el 15.03.2017, DSPC-C 355.

Compareixença de Guillem Bou davant la Comissió de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge per a presentar l’informe sobre
l’alteració de l’índex de referència dels préstecs hipotecaris
357-00419/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en
la sessió 14, tinguda el 14.03.2017, DSPC-C 351.
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Compareixença de representants de la Central Sindical Independent
i de Funcionaris davant la Comissió de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge per a explicar les activitats i les actuacions
d’aquest sindicat en defensa dels treballadors públics
357-00420/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en
la sessió 14, tinguda el 14.03.2017, DSPC-C 351.

Compareixença d’Alberto Cabanes Pérez de Madrid, president de
l’entitat Adopta un Avi, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies
per a informar sobre les activitats de l’entitat
357-00421/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 17, tinguda el
15.03.2017, DSPC-C 355.

Compareixença d’una representació del Projecte Geoparc Conca de
Tremp - Montsec davant la Comissió de Cultura per a informar sobre
aquest projecte i la seva candidatura davant la UNESCO
357-00422/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 10, tinguda el 15.03.2017, DSPC-C 356.

Compareixença de Nora Ancarola, presidenta de la Plataforma
Assembleària d’Artistes de Catalunya, i de Montserrat Moliner,
en representació de la Xarxa d’Espais de Producció i Creació de
Catalunya, davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la
situació de la Federació de Professionals de la Cultura i dels seus
membres
357-00423/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 10, tinguda el 15.03.2017, DSPC-C 356.
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Sessió informativa de la Comissió de Control de l’Actuació de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb la presidenta en
funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals sobre el nomenament de Vicent Sanchis com a director
de Televisió de Catalunya
359-00012/11
SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (reg.
53964).
Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 15.03.2017.

4.55.

Activitat parlamentària

4.55.15.

Convocatòries

Sessió plenària 32
CONVOCADA PER AL 21 DE MARÇ 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 21 de març de 2017, a les 15.30 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. 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 Garanties Estatutàries (dictamen: BOPC 324, 3, dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC 348, 3, esmenes subsegüents al dictamen del
Consell de Garanties Estatutàries: BOPC 358, 15).
2. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 22 de març, a les 10.00 h).
3. Designació dels diputats interventors per al període pressupostari del 2017.
Tram. 231-00002/11. Mesa ampliada. Designació.
4. Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; de creació de l’impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació 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’impost
sobre les estades en establiments turístics. Tram. 200-00020/11. Comissió d’Economia i Hisenda. Debat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 322,
3).
5. Interpel·lació al Govern sobre la saturació dels recursos sanitaris i l’impacte en
l’accessibilitat. Tram. 300-00115/11. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.
6. Interpel·lació al Govern sobre el nomenament del nou director de TV3. Tram.
300-00143/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.
7. Interpel·lació al Govern sobre l’educació infantil. Tram. 300-00142/11. Grup
Parlamentari Socialista. Substanciació.
8. Interpel·lació al Govern sobre l’accés universal a l’educació infantil. Tram.
300-00145/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.
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9. Interpel·lació al Govern sobre la despoblació a les zones rurals. Tram. 30000144/11. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.
10. Interpel·lació al Govern sobre la mercantilització de la vida i dels béns i els
serveis comuns. Tram. 300-00146/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat
Popular - Crida Constituent. Substanciació.
11. Interpel·lació al Govern sobre els serveis socials relacionats amb el trastorn
de l’espectre autista. Tram. 300-00147/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
12. Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon
i quart del Codi civil de Catalunya. Tram. 200-00024/11. Govern de la Generalitat.
Debat de totalitat (text presentat: BOPC 352, 11).
13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el plurilingüisme i les
llengües oficials. Tram. 302-00123/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.
14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva resposta al problema de l’ocupació d’habitatges. Tram. 302-00124/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.
15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre justícia democràtica i
estat autoritari de dret. Tram. 302-00125/11. Grup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació.
16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la regeneració democràtica. Tram. 302-00126/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.
17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç del primer any
des de l’aprovació de la Resolució 17/XI, sobre la situació d’emergència social, la
reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional.
Tram. 302-00127/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació.
18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a la
província de Girona. Tram. 302-00128/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat
i votació.
Palau del Parlament, 17 de març de 2017
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís de 2017
l

Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del
Govern i d’altres òrgans
4.70.

Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de
despatx
4.70.01.

Encàrrec del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat a la
consellera de la Presidència
330-00051/11
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 53977 / Coneixement: 15.03.2017

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de la Llei 13/2008, de 5
de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos
compte que durant la absència del conseller de Territori i Sostenibilitat, des del dia
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14 fins al dia 15 de març de 2017, s’encarregarà del despatx del seu Departament la
consellera de la Presidència.
Cordialment,
Barcelona, 13 de març de 2017
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r: El Decret 16/2017, de 13 de març, d’encàrrec del despatx del conseller
de Territori i Sostenibilitat a la consellera de la Presidència els dies 14 i 15 de març de
2017, és publicat al DOGC 7329, del 15 de març de 2017.
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