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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Re-
lacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions 
Institucionals i Transparència perquè informi sobre els objectius i els resultats dels 
viatges del president de la Generalitat
354-00150/11
Rebuig de la sol·licitud 12

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

Sol·licitud de compareixença de Jaume Padrós i Selma, president del Col·legi Ofi-
cial de Metges de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la 
precarietat i la inestabilitat laboral dels metges
356-00377/11
Acord sobre la sol·licitud 12

Sol·licitud de compareixença del director general de l’Institut de Recerca en Energia 
de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre 
l’estat de l’ens i la seva gestió
356-00544/11
Acord sobre la sol·licitud 13

Sol·licitud de compareixença del director general de Recerca davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre l’estat de l’Institut de Recerca en 
Energia de Catalunya
356-00545/11
Acord sobre la sol·licitud 13

Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Institut Català d’Energia davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre l’estat de l’Institut de Re-
cerca en Energia de Catalunya
356-00546/11
Acord sobre la sol·licitud 13

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Indústria davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement perquè presenti el Pla estratègic del Centre Tecnològic 
de Catalunya en compliment de la Moció 65/XI, sobre les universitats
356-00566/11
Acord sobre la sol·licitud 13

Sol·licitud de compareixença de les coordinadores del Grup de Treball d’Igualtat de 
Gènere de la Xarxa Vives d’Universitats davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
perquè presentin l’informe «La perspectiva de gènere a la docència i la recerca a 
les universitats de la Xarxa Vives»
356-00570/11
Acord sobre la sol·licitud 14

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Clúster Català de la Moda da-
vant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè expliqui la seva tasca i la situa-
ció del tèxtil i la moda
356-00583/11
Acord sobre la sol·licitud 14

Sol·licitud de compareixença d’Àngels Chacón, primera tinent d’alcalde i regidora de 
Dinamització Econòmica, Coneixement i Interior de l’Ajuntament d’Igualada, davant 
la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre el projecte Inter-Tex
356-00584/11
Acord sobre la sol·licitud 14

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sos-
tenibilitat sobre l’estat del projecte d’ampliació del Centre Recreatiu i Turístic de 
Vila-seca i Salou i sobre les previsions d’inversió en aquest projecte
355-00029/11
Decaïment 14
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença d’Antonio Fernández, secretari general de l’Associació Espanyola 
d’Empreses Productores i Desenvolupadores de Videojocs i Software d’Entreteni-
ment, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre el futur 
del sector
357-00276/11
Substanciació 15

Compareixença del director de l’Agència Catalana de Residus davant la Comissió de 
Territori per a informar sobre els problemes derivats dels runams salins i la mineria 
del Bages a Súria, Sallent i Balsareny
357-00301/11
Decaïment 15

Compareixença del director de l’Agència Catalana de l’Aigua davant la Comissió de 
Territori per a informar sobre els problemes derivats dels runams salins i la mineria 
del Bages a Súria, Sallent i Balsareny
357-00302/11
Decaïment 15

Compareixença del director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme davant 
la Comissió de Territori per a informar sobre els problemes derivats dels runams 
salins i la mineria del Bages a Súria, Sallent i Balsareny
357-00303/11
Decaïment 15

Compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic davant 
la Comissió de Territori per a informar sobre els problemes derivats dels runams 
salins i la mineria del Bages a Súria, Sallent i Balsareny
357-00304/11
Decaïment 16

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la Comissió de 
Justícia per a informar sobre la violència als centres penitenciaris
357-00378/11
Substanciació 16

Compareixença d’una representació de la Central Sindical Independent i de Fun-
cionaris davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la violència als cen-
tres penitenciaris
357-00380/11
Substanciació 16

Compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de 
Justícia per a informar sobre la violència als centres penitenciaris
357-00383/11
Substanciació 16

Compareixença de la directora general d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la violència als centres 
penitenciaris
357-00385/11
Substanciació 16

Compareixença d’una representació de l’Associació de Pensionistes i Jubilats de 
Veneçuela a Catalunya davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència per a informar sobre les activitats de l’associació i els 
problemes que tenen els jubilats per a cobrar les pensions
357-00415/11
Substanciació 17

Compareixença de Jaume Padrós i Selma, president del Col·legi Oficial de Metges 
de Barcelona, davant la Comissió de Salut per a informar sobre la precarietat i la 
inestabilitat laboral dels metges
357-00438/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 17
Substanciació 17
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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 sobre les voluntats digitals i de modificació dels 
llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya
200-00024/11

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 30 de març de 2017, ha no-
menat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei sobre les vo-
luntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalu-
nya (tram. 200-00024/11) 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: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Jordi Orobitg i Solé

Grup Parlamentari de Ciutadans
Lorena Roldán Suárez

Grup Parlamentari Socialista 
Rosa Maria Ibarra Ollé

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Joan Coscubiela Conesa

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Esperanza García González

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Benet Salellas i Vilar

Palau del Parlament, 30 de març de 2017
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Germà Gordó i Aubarell

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
202-00029/11

PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS I EXPERTS 

PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 11.11.2016

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Proposta d’audiència en ponència d’Alfons Aragoneses, professor de la Universi-

tat Pompeu Fabra (tram. 352-00744/11).
Proposta d’audiència en ponència de Pau Casanellas Peñalver, professor de la 

Universitat Autònoma de Barcelona (tram. 352-00745/11).
Proposta d’audiència en ponència d’August Gil Matamala, advocat (tram. 352-

00746/11).

Correcció d'errades publicació
Nota adhesiva
- El termini de la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (tram. 202-00029/11), de la pàgina 8, ha estat modificat en el BOPC 377, a la pàgina 10.
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Proposta d’audiència en ponència d’Eva Labarta Ferrer, advocada (tram. 352-
00747/11).

Proposta d’audiència en ponència de Carlos Rey González, advocat i professor de 
la Universitat Internacional de Catalunya (tram. 352-00748/11).

Proposta d’audiència en ponència de Ramon Arnabat Mata, historiador i membre 
de l’Institut d’Estudis Penedesencs (tram. 352-00749/11).

Grup Parlamentari Socialista
Proposta d’audiència en comissió de Xavier Arbós Marín, catedràtic de dret 

constitucional de la Universitat de Barcelona (tram. 352-00798/11).
Proposta d’audiència en comissió de Jordi Nieva Fenoll, catedràtic de dret pro-

cessal de la Universitat de Barcelona (tram. 352-00799/11).

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Proposta d’audiència en comissió de Josep Cruanyes, president de la Comissió de 

la Dignitat (tram. 352-00840/11).
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Amical 

de Mauthausen i Altres Camps i de Totes les Víctimes del Nazisme (tram. 352-
00841/11).

Proposta d’audiència en comissió d’Enric Pubill, president de l’Associació Cata-
lana d’Expresos Polítics (tram. 352-00842/11).

Proposta d’audiència en comissió de Pere Fortuny i Velázquez, president de 
l’Associació pro Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya (tram. 352-
00843/11).

Grup Parlamentari de Ciutadans
Proposta d’audiència en ponència de Paul Preston, professor d’estudis hispànics 

(tram. 352-00849/11).
Proposta d’audiència en ponència de Roberto Fernández Díaz, catedràtic d’his-

tòria moderna (tram. 352-00850/11).
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Manuel 

Azaña (tram. 352-00851/11).
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Alternati-

ves (tram. 352-00852/11).
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Rafael del 

Pino (tram. 352-00853/11).
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Ortega y 

Gasset - Gregorio Marañón (tram. 352-00854/11).
Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre Internacional 

de Toledo per la Pau (tram. 352-00855/11).
Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Reial Institut Elcano 

(tram. 352-00856/11).
Proposta d’audiència en ponència d’Emilio Lamo de Espinosa, catedràtic de so-

ciologia (tram. 352-00857/11).
Proposta d’audiència en ponència de José Ramón Montero Gibert, catedràtic de 

ciències polítiques (tram. 352-00858/11)
Proposta d’audiència en ponència de Mariano Torcal, catedràtic de ciències po-

lítiques i socials (tram. 352-00859/11).
Proposta d’audiència en ponència de Josep Fontana, professor emèrit de la Uni-

versitat Pompeu Fabra (tram. 352-00860/11)
Proposta d’audiència en ponència de Jordi Canal, professor de l’Escola d’Estudis 

Superiors de Ciències Socials de París (tram. 352-00861/11).
Proposta d’audiència en ponència de Ian Gibson, historiador i hispanista (tram. 

352-00862/11).
Proposta d’audiència en ponència de Henry Kamen, historiador i hispanista 

(tram. 352-00863/11).
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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’Alfons Aragoneses, professor d’història del dret 

de la Universitat Pompeu Fabra i investigador associat a l’Institut Max Planck d’His-
tòria del Dret Europeu (tram. 353-00338/11).

Compareixença en ponència de Pau Casanellas Peñalver, professor de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona (tram. 353-00339/11)

Compareixença en ponència d’August Gil Matamala, advocat, amb relació a la 
Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (tram. 353-
00340/11).

Compareixença en ponència d’Eva Labarta Ferrer, advocada (tram. 353-
00341/11).

Compareixença en ponència de Carlos Rey González, advocat i professor de la 
Universitat Internacional de Catalunya (tram. 353-00342/11).

Compareixença en ponència de Ramon Arnabat Mata, historiador i membre de 
l’Institut d’Estudis Penedesencs (tram. 353-00343/11).

Compareixença en ponència de Jordi Nieva Fenoll, catedràtic de dret processal 
de la Universitat de Barcelona (tram. 353-00344/11).

Compareixença en ponència de Josep Cruanyes, president de la Comissió de la 
Dignitat (tram. 353-00345/11).

Compareixença en ponència d’una representació de l’associació Amical de Maut-
hausen i Altres Camps i de Totes les Víctimes del Nazisme (tram. 353-00346/11).

Compareixença en ponència d’Enric Pubill, president de l’Associació Catalana 
d’Expresos Polítics del Franquisme (tram. 353-00347/11).

Compareixença en ponència de Pere Fortuny i Velázquez, president de l’Associ-
ació pro Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya (tram. 353-00348/11).

Compareixença en ponència de Josep Fontana, professor emèrit de la Universitat 
Pompeu Fabra (tram. 353-00377/11).

Propostes d’audiència d’organitzacions i grups socials rebutjades
Proposta d’audiència en comissió de Xavier Arbós Marín, catedràtic de dret 

constitucional de la Universitat de Barcelona (tram. 352-00798/11).
Proposta d’audiència en ponència de Paul Preston, professor d’estudis hispànics 

(tram. 352-00849/11).
Proposta d’audiència en ponència de Roberto Fernández Díaz, catedràtic d’his-

tòria moderna (tram. 352-00850/11).
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Manuel 

Azaña (tram. 352-00851/11).
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Alternati-

ves (tram. 352-00852/11).
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Rafael del 

Pino (tram. 352-00853/11).
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Ortega y 

Gasset - Gregorio Marañón (tram. 352-00854/11).
Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre Internacional 

de Toledo per la Pau (tram. 352-00855/11).
Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Reial Institut Elcano 

(tram. 352-00856/11).
Proposta d’audiència en ponència d’Emilio Lamo de Espinosa, catedràtic de so-

ciologia (tram. 352-00857/11).
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Proposta d’audiència en ponència de José Ramón Montero Gibert, catedràtic de 
ciències polítiques (tram. 352-00858/11)

Proposta d’audiència en ponència de Mariano Torcal, catedràtic de ciències po-
lítiques i socials (tram. 352-00859/11).

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Canal, professor de l’Escola d’Estudis 
Superiors de Ciències Socials de París (tram. 352-00861/11).

Proposta d’audiència en ponència de Ian Gibson, historiador i hispanista (tram. 
352-00862/11).

Proposta d’audiència en ponència de Henry Kamen, historiador i hispanista 
(tram. 352-00863/11).

TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS 

I EXPERTS

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts tingudes 
davant la Ponència

El dia 24 de març de 2017
Compareixença en ponència de Jordi Nieva Fenoll, catedràtic de dret processal 

de la Universitat de Barcelona (tram. 353-00344/11).
Compareixença en ponència de Pere Fortuny i Velázquez, president de l’Associa-

ció pro Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya (tram. 353-00348/11).

El dia 31 de març de 2017
Compareixença en ponència d’Alfons Aragoneses, professor d’història del dret 

de la Universitat Pompeu Fabra i investigador associat a l’Institut Max Planck d’His-
tòria del Dret Europeu (tram. 353-00338/11).

Compareixença en ponència de Pau Casanellas Peñalver, professor de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona (tram. 353-00339/11)

Compareixença en ponència d’August Gil Matamala, advocat, amb relació a la 
Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (tram. 353-
00340/11).

Compareixença en ponència de Ramon Arnabat Mata, historiador i membre de 
l’Institut d’Estudis Penedesencs (tram. 353-00343/11).

Compareixença en ponència de Josep Cruanyes, president de la Comissió de la 
Dignitat (tram. 353-00345/11).

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts decaigudes
Compareixença en ponència d’Eva Labarta Ferrer, advocada (tram. 353-

00341/11).
Compareixença en ponència de Carlos Rey González, advocat i professor de la 

Universitat Internacional de Catalunya (tram. 353-00342/11).
Compareixença en ponència d’una representació de l’associació Amical de Maut-

hausen i Altres Camps i de Totes les Víctimes del Nazisme (tram. 353-00346/11).
Compareixença en ponència d’Enric Pubill, president de l’Associació Catalana 

d’Expresos Polítics del Franquisme (tram. 353-00347/11).

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: 15 dies hàbils (del 05.04.2017 al 27.04.2017).
Finiment del termini: 28.04.2017; 12:00 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54935 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 30.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54935)

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

1. Reduir dels menús d’institucions públiques on hi ha menjador el panga, així 
com el peix tilàpia, i substituir-lo per un altre tipus de peix.

Proposta de resolució sobre l’accés de les internes dels centres 
penitenciaris als productes de primera necessitat
250-00845/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54930 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 30.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54930)

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

1. Adequar els preus de les botigues del CIRE a les capacitats econòmiques dels 
interns dels centres penitenciaris catalans, tenint en compte que el 21% d’IVA impo-
sat per l’Estat dificulta realitzar modificacions substancials.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació i addició del punt 2

2. Garantir que els lots higiènics continguin els productes d’higiene íntima de 
primera necessitat per a les dones i que tenen demanda més alta als centres peniten-
ciaris catalans.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 3

3. Garantir que la freqüència de repartiment dels lots higiènics gratuïts respon a 
les necessitats dels interns i internes en els centres penitenciaris catalans.
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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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54949 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 30.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54949)

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

1. Garantir que, en cas de necessitat, els jutjats de la jurisdicció social de la 
Ciutat de la Justícia podran disposar de sales de vistes d’altres jurisdiccions per a 
celebrar judicis.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Oferir dins el complex de la Ciutat de la Justícia espais perquè els advocats i 
els seus clients es puguin esperar i reunir en condicions de dignitat.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 3

3. Oferir espais adequats per a efectuar les negociacions i conciliacions necessà-
ries, coordinant el conjunt de col·lectius que operen en el mateix espai.

Proposta de resolució sobre el CAP Muralles, de Tarragona
250-00848/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54944 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 30.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54944)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a adoptar les mesu-
res necessàries per tal que el CAP Muralles torni a ser un centre d’atenció d’urgèn-
cies de primària, i, per tant, presti serveis d’urgències també en horari nocturn, si el 
Pla Nacional d’Urgències així ho determina.
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Proposta de resolució sobre la reobertura de la unitat de curta 
estada de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
250-00863/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54947 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 30.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54947)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar coor-
dinant els serveis mèdics de l’Arnau de Vilanova i en especial la unitat de subaguts 
de l’Hospital de Santa Maria, per tal que, les patologies derivades d’urgències que 
ho requereixen, en especial els malalts crònics complexos i les malalties cròniques 
avançades, tinguin la resposta més efectiva, especialment en èpoques d’hivern.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció als pacients 
semicrítics i crítics de Girona
250-00864/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54943 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 30.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54943)

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

1. Presentar en tres mesos a la Comissió de Salut un pla d’avaluació funcional 
tècnic de les necessitats de llits de semicrítics i de crítics a Girona, una vegada s’ha-
gi aprovat el Pla Estratègic Sanitari de la Regió Sanitària de Girona.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
D’addició del punt 2

2. Millorar l’àrea d’hospitalització als pacients crítics de Girona, en el marc de 
les directrius del Pla Estratègic Sanitari de la Regió Sanitària de Girona.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/11

ELECCIÓ DE LA SECRETÀRIA

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 30 de març 
de 2017, d’acord amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, i a pro-
posta del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, ha elegit secretària la diputada Carmi-
na Castellví i Vallverdú en substitució de la diputada Adriana Delgado i Herreros.

Palau del Parlament, 30 de març de 2017
La secretària de la Comissió, Carmina Castellví i Vallverdú; el president de la 

Comissió, Oriol Amat i Salas

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller 
d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència perquè 
informi sobre els objectius i els resultats dels viatges del president 
de la Generalitat
354-00150/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, en la sessió 22, tinguda el 30.03.2017, DSPC-C 371.

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

Sol·licitud de compareixença de Jaume Padrós i Selma, president 
del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre la precarietat i la inestabilitat laboral dels 
metges
356-00377/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 24, tinguda el 30.03.2017, DSPC-C 369.
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Sol·licitud de compareixença del director general de l’Institut de 
Recerca en Energia de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement perquè informi sobre l’estat de l’ens i la seva gestió
356-00544/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 20, tinguda el 30.03.2017, DSPC-C 372.

Sol·licitud de compareixença del director general de Recerca davant 
la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre l’estat de 
l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya
356-00545/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 20, tinguda el 30.03.2017, DSPC-C 372.

Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Institut Català 
d’Energia davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè 
informi sobre l’estat de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya
356-00546/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 20, tinguda el 30.03.2017, DSPC-C 372.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Indústria 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè presenti el Pla 
estratègic del Centre Tecnològic de Catalunya en compliment de la 
Moció 65/XI, sobre les universitats
356-00566/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 20, tinguda el 30.03.2017, DSPC-C 372.
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Sol·licitud de compareixença de les coordinadores del Grup de 
Treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives d’Universitats davant 
la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè presentin l’informe «La 
perspectiva de gènere a la docència i la recerca a les universitats de 
la Xarxa Vives»
356-00570/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 20, tinguda el 30.03.2017, DSPC-C 372.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Clúster Català 
de la Moda davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè 
expliqui la seva tasca i la situació del tèxtil i la moda
356-00583/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 20, tinguda el 30.03.2017, DSPC-C 372.

Sol·licitud de compareixença d’Àngels Chacón, primera tinent 
d’alcalde i regidora de Dinamització Econòmica, Coneixement i 
Interior de l’Ajuntament d’Igualada, davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement perquè informi sobre el projecte Inter-Tex
356-00584/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 20, tinguda el 30.03.2017, DSPC-C 372.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de 
Territori i Sostenibilitat sobre l’estat del projecte d’ampliació del 
Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou i sobre les previsions 
d’inversió en aquest projecte
355-00029/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 18 de la Comissió de Territori, tinguda el 29.03.2017, DSPC-C 
368.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença d’Antonio Fernández, secretari general de 
l’Associació Espanyola d’Empreses Productores i Desenvolupadores 
de Videojocs i Software d’Entreteniment, davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement per a informar sobre el futur del sector
357-00276/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tin-
guda el 30.03.2017, DSPC-C 372.

Compareixença del director de l’Agència Catalana de Residus davant 
la Comissió de Territori per a informar sobre els problemes derivats 
dels runams salins i la mineria del Bages a Súria, Sallent i Balsareny
357-00301/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 18 de la Comissió de Territori, tinguda el 29.03.2017, DSPC-C 
368.

Compareixença del director de l’Agència Catalana de l’Aigua davant 
la Comissió de Territori per a informar sobre els problemes derivats 
dels runams salins i la mineria del Bages a Súria, Sallent i Balsareny
357-00302/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 18 de la Comissió de Territori, tinguda el 29.03.2017, DSPC-C 
368.

Compareixença del director general d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme davant la Comissió de Territori per a informar sobre els 
problemes derivats dels runams salins i la mineria del Bages a Súria, 
Sallent i Balsareny
357-00303/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 18 de la Comissió de Territori, tinguda el 29.03.2017, DSPC-C 
368.
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Compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi 
Climàtic davant la Comissió de Territori per a informar sobre els 
problemes derivats dels runams salins i la mineria del Bages a Súria, 
Sallent i Balsareny
357-00304/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 18 de la Comissió de Territori, tinguda el 29.03.2017, DSPC-C 
368.

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant 
la Comissió de Justícia per a informar sobre la violència als centres 
penitenciaris
357-00378/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió de Justícia, tinguda el 30.03.2017, 
DSPC-C 373.

Compareixença d’una representació de la Central Sindical 
Independent i de Funcionaris davant la Comissió de Justícia per a 
informar sobre la violència als centres penitenciaris
357-00380/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió de Justícia, tinguda el 30.03.2017, 
DSPC-C 373.

Compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant 
la Comissió de Justícia per a informar sobre la violència als centres 
penitenciaris
357-00383/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió de Justícia, tinguda el 30.03.2017, 
DSPC-C 373.

Compareixença de la directora general d’Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil davant la Comissió de Justícia per a 
informar sobre la violència als centres penitenciaris
357-00385/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió de Justícia, tinguda el 30.03.2017, 
DSPC-C 373.
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Compareixença d’una representació de l’Associació de Pensionistes 
i Jubilats de Veneçuela a Catalunya davant la Comissió d’Acció 
Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per 
a informar sobre les activitats de l’associació i els problemes que 
tenen els jubilats per a cobrar les pensions
357-00415/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència, tinguda el 30.03.2017, DSPC-C 371.

Compareixença de Jaume Padrós i Selma, president del Col·legi 
Oficial de Metges de Barcelona, davant la Comissió de Salut per a 
informar sobre la precarietat i la inestabilitat laboral dels metges
357-00438/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 24, tinguda el 30.03.2017, DSPC-C 369.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 24 de la Comissió de Salut, tinguda el 30.03.2017, 
DSPC-C 369.
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