
TAUL A DE CONT INGUT

1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell que fixa per a l’any civil 2017 el percentatge d’ajus-
tament dels pagaments directes previst el Reglament (UE) 1306/2013
295-00148/11
Coneixement de la proposta 9

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’establiment, el funcionament i la utilitza-
ció del Sistema d’Informació de Schengen en l’àmbit de les inspeccions frontereres, 
que modifica el Reglament (UE) 515/2014 i que deroga el Reglament (CE) 1987/2006
295-00149/11
Coneixement de la proposta 9

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’establiment, el funcionament i la utilit-
zació del Sistema d’Informació de Schengen en l’àmbit de la cooperació policial i 
judicial en matèria penal, pel qual es modifica el Reglament (UE) 515/2014 i es de-
roga el Reglament (CE) 1986/2006, la Decisió 2007/533/JAI del Consell i la Decisió 
2010/261/UE de la Comissió
295-00150/11
Coneixement de la proposta 9

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell sobre la utilització del Sistema d’Informació de Sc-
hengen per al retorn de nacionals de tercers països en situació irregular
295-00151/11
Coneixement de la proposta 10

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els concursos per a adjudicar el transport sanitari
250-00589/11
Rebuig 11

Proposta de resolució sobre les condicions del transport sanitari
250-00590/11
Rebuig 11

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 12
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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 presidència del Centre de Normalització Lingüística 
de Lleida
250-00900/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte dels drets dels detinguts
250-00901/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre les agressions al personal dels centres residencials 
d’acció educativa dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència i les condicions de treball d’aquests professionals
250-00902/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre un servei de menjador sense gluten amb garanties de 
seguretat a les escoles
250-00903/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’acolliment d’infants refugiats
250-00904/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el reforçament de les competències lingüístiques en 
llengua anglesa
250-00905/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la dotació d’agents dels Mossos d’Esquadra destinats 
a prevenir els maltractaments, els abusos i les agressions a menors
250-00906/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el foment de la matriculació de noies a la formació 
professional
250-00907/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la situació política i humanitària de la República De-
mocràtica del Congo
250-00908/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la concertació de places a la Residència Diocesana 
d’Ancians Sant Miquel Arcàngel, de Tortosa
250-00910/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el Corredor Mediterrani
250-00911/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la variant de Banyoles i el tram Serinyà-Besalú de la 
carretera C-66
250-00912/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la reforma del Parc de Bombers de la Seu d’Urgell
250-00913/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’Escola Ítaca, de Barcelona
250-00914/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la represa i la finalització de les obres de connexió de 
l’autovia A-2 i de l’autopista AP-7
250-00915/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15
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Proposta de resolució sobre la promoció del turisme familiar
250-00916/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el garantiment dels drets de les dones i les nenes víc-
times del tràfic d’éssers humans
250-00917/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la defensa dels consumidors davant els incompliments 
del servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i de Transports Metropoli-
tans de Barcelona
250-00918/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el foment de la matriculació de noies en diversos itine-
raris de la formació professional
250-00919/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la regulació del procés d’admissió dels alumnes en els 
centres educatius
250-00920/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre el Pla director urbanístic Gran Via - Llobregat, de l’Hos-
pitalet de Llobregat
250-00921/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’adjudicació del servei de transport sanitari a l’Hos-
pitalet de Llobregat
250-00922/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
250-00923/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’elaboració de la Proposició de llei de la gent gran a 
Catalunya
250-00924/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la violència i la vulneració de drets en l’àmbit universitari
250-00925/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’accés a la universitat dels estudiants que pertanyen 
a col·lectius amb risc d’exclusió social
250-00926/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució de condemna dels assassinats de trenta-set nenes de l’Hogar 
Seguro Virgen de la Asunción, de Guatemala
250-00927/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució de suport al Pacte per la dependència
250-00928/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la prevenció de la violència de gènere entre menors 
d’edat
250-00929/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polí-
tics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal
270-00001/11
Ponència per a elaborar la proposta 18
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3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral i la conciliació dels professio-
nals sanitaris
300-00156/11
Presentació: GP SOC 19

Interpel·lació al Govern sobre l’emprenedoria juvenil
300-00157/11
Presentació: GP Cs 19

Interpel·lació al Govern sobre el mal ús del diner públic
300-00158/11
Presentació: GP Cs 19

Interpel·lació al Govern sobre l’oferta pública d’ocupació i les condicions laborals 
del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
300-00159/11
Presentació: GP PPC 20

Interpel·lació al Govern sobre el compliment de l’apartat I.1.2 «Exigència social de 
celebració d’un referèndum» de la Resolució 306/XI, sobre l’orientació política ge-
neral del Govern
300-00160/11
Presentació: GP CSP 20

Interpel·lació al Govern sobre el Pla nacional d’urgències
300-00161/11
Presentació: GP JS 20

Interpel·lació al Govern sobre capitalisme, treball i vida
300-00162/11
Presentació: GP CUP-CC 21

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el projecte de trasllat del centre 
d’acollida La Misericòrdia, de Girona, i la petició del Síndic de Greuges d’aturar-lo
354-00154/11
Acord sobre la sol·licitud 22

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 sobre els viatges als Estats Units d’Amèrica amb el 
president de la Generalitat
354-00158/11
Sol·licitud i tramitació 22

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

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre els motius pels quals els Mossos d’Esquadra no van 
actuar durant el mes d’agost per a detenir un homòfob de Mataró
356-00318/11
Retirada de la sol·licitud 22

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre el compromís dels Mossos d’Esquadra amb les dili-
gències del Jutjat Central d’Instrucció núm. 2 contra les mocions de diversos ajun-
taments 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
356-00325/11
Rebuig de la sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis 
i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre presumptes irregu-
laritats en el concurs oposició d’accés a l’escala bàsica de bombers
356-00331/11
Acord sobre la sol·licitud 23
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Sol·licitud de compareixença del responsable de formació de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els con-
tinguts de les Jornades sobre Mediació Policial del 29 i el 30 de setembre de 2016
356-00334/11
Rebuig de la sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre els fets en què va participar un agent del Cos de 
Mossos d’Esquadra a Madrid el 28 de gener de 2017
356-00495/11
Rebuig de la sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença del comissari en cap dels Mossos d’Esquadra davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre els fets en què va participar un agent 
del Cos de Mossos d’Esquadra a Madrid el 28 de gener de 2017
356-00496/11
Rebuig de la sol·licitud 24

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Hisenda davant la Comissió d’Economia 
i Hisenda perquè informi sobre el programa Espriu i el balanç del programa Gaudí
356-00499/11
Acord sobre la sol·licitud 24

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència Tributària de Catalunya davant 
la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre el sistema informàtic Es-
priu, els recursos que s’hi han dedicat i el funcionament del sistema anterior Gaudí
356-00501/11
Retirada de la sol·licitud 24

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Hisenda davant la Comissió d’Economia 
i Hisenda perquè informi sobre el sistema informàtic Espriu, els recursos que s’hi 
han dedicat i el funcionament del sistema anterior Gaudí
356-00502/11
Acord sobre la sol·licitud 24

Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Trapero, comissari en cap dels Mossos 
d’Esquadra, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les circumstàncies 
de la detenció i la posada en llibertat de la persona que presumptament va atrope-
llar un mosso d’esquadra a Rubí el 15 de desembre de 2016
356-00532/11
Rebuig de la sol·licitud 25

Sol·licitud de compareixença de Gabriel Rufián Moreno davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre els preparatius secrets de la Generalitat
356-00536/11
Retirada de la sol·licitud 25

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió d’Econo-
mia i Hisenda perquè expliqui l’informe «Investor presentation»
356-00554/11
Rebuig de la sol·licitud 25

Sol·licitud de compareixença de Natàlia Figueras i Pagès davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre la trama delictiva del cas Manga i la possible rela-
ció amb els casos de corrupció que afecten Convergència Democràtica de Catalunya
356-00561/11
Acord sobre la sol·licitud 25

Sol·licitud de compareixença de Robert Fauria i Danés davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè informi sobre la trama delictiva del cas Manga i la possible relació 
amb els casos de corrupció que afecten Convergència Democràtica de Catalunya
356-00562/11
Acord sobre la sol·licitud 26

Sol·licitud de compareixença de Joan Jaume i Oms, president i conseller delegat 
d’Infraestructures de Catalunya, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè 
informi sobre els processos de licitacions d’obres i les actuacions que en deriven
356-00563/11
Acord sobre la sol·licitud 26
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Sol·licitud de compareixença de Montserrat Boix, presidenta de l’Associació de Fa-
miliars d’Afectats per Trastorn de Conducta, davant la Comissió d’Afers Socials i Fa-
mílies perquè informi sobre l’entitat, els seus problemes i les respostes necessàries
356-00597/11
Acord sobre la sol·licitud 26

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió d’Economia 
i Hisenda perquè informi sobre els treballs relatius a l’anàlisi de la sostenibilitat del 
deute de la Generalitat, a l’impacte de la possible planificació i execució d’inversions 
en el deute i a l’anàlisi de l’evolució dels tipus d’interès del deute
356-00598/11
Acord sobre la sol·licitud 26

Sol·licitud de compareixença de Frederic Adan i Domènech, director del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, davant la Comissió d’In-
terior perquè informi sobre la situació del personal laboral d’aquest servei
356-00600/11
Acord sobre la sol·licitud 27

Sol·licitud de compareixença de Joan Sala Sanjaume, gerent del Sistema d’Emer-
gències Mèdiques, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació la-
boral dels treballadors del servei d’atenció a les urgències i emergències extrahos-
pitalàries 061
356-00601/11
Acord sobre la sol·licitud 27

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers Socials i Famílies davant la Comis-
sió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les bases de la llei catalana de pro-
moció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència
356-00603/11
Acord sobre la sol·licitud 27

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió d’Economia 
i Hisenda perquè informi sobre l’estat d’endeutament de la Generalitat en data del 
31 de març de 2017 i sobre la sol·licitud de finançament del Fons de liquiditat auto-
nòmic acordada en el Consell de Govern de la Generalitat del 28 de març de 2017
356-00604/11
Acord sobre la sol·licitud 27

Sol·licitud de compareixença del director general de Protecció Social davant la Co-
missió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les bases de la llei catalana 
de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de de-
pendència
356-00605/11
Acord sobre la sol·licitud 28

Sol·licitud de compareixença d’Oriol Rusca, degà del Col·legi d’Advocats de Barcelo-
na, davant la Comissió d’Interior perquè exposi la visió del Col·legi sobre l’aplicació 
efectiva de les directives europees amb relació al dret de defensa dels detinguts
356-00611/11
Rebuig de la sol·licitud 28

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre els canvis en el marc de les relacions laborals dels 
mossos d’esquadra que ha introduït la Llei 5/2017, de mesures fiscals, administra-
tives, financeres i del sector públic
356-00618/11
Rebuig de la sol·licitud 28

Sol·licitud de compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, director de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè presenti la 
Memòria de l’Oficina Antifrau de Catalunya corresponent al 2016
356-00619/11
Acord sobre la sol·licitud 28

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la consellera de 
Treball, Afers Socials i Famílies sobre el projecte de trasllat del centre d’acollida La 
Misericòrdia, de Girona, i la petició del Síndic de Greuges d’aturar-lo
355-00066/11
Acord de tenir la sessió informativa 29
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença del secretari general de l’Esport davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals per a informar sobre el nou model de governament de l’esport català
357-00417/11
Substanciació 29

Compareixença del secretari d’Afers Socials i Famílies davant la Comissió d’Afers 
Socials i Famílies per a informar sobre les bases de la llei catalana de promoció de 
l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència
357-00446/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 29

Compareixença del director general de Protecció Social davant la Comissió d’Afers 
Socials i Famílies per a informar sobre les bases de la llei catalana de promoció de 
l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència
357-00447/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 29

Compareixença de Natàlia Figueras i Pagès davant la Comissió d’Afers Institucionals 
per a informar sobre la trama delictiva del cas Manga i la possible relació amb els 
casos de corrupció que afecten Convergència Democràtica de Catalunya
357-00448/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 30

Compareixença de Robert Fauria i Danés davant la Comissió d’Afers Institucionals 
per a informar sobre la trama delictiva del cas Manga i la possible relació amb els 
casos de corrupció que afecten Convergència Democràtica de Catalunya
357-00449/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 30

Compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, director de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a presentar la Memòria de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya corresponent al 2016
357-00450/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 30

Compareixença de Montserrat Boix, presidenta de l’Associació de Familiars d’Afec-
tats per Trastorn de Conducta, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a 
informar sobre l’entitat, els seus problemes i les respostes necessàries
357-00451/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 30

Compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments 
davant la Comissió d’Interior per a informar sobre presumptes irregularitats en el 
concurs oposició d’accés a l’escala bàsica de bombers
357-00457/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 31

Compareixença de Frederic Adan i Domènech, director del Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, davant la Comissió d’Interior per a informar 
sobre la situació del personal laboral d’aquest servei
357-00458/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 31

Compareixença de Joan Sala Sanjaume, gerent del Sistema d’Emergències Mèdi-
ques, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la situació laboral dels tre-
balladors del servei d’atenció a les urgències i emergències extrahospitalàries 061
357-00459/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 31

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 34
Convocada per al 26 d’abril de 2017 31
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell que fixa per a l’any 
civil 2017 el percentatge d’ajustament dels pagaments directes 
previst el Reglament (UE) 1306/2013
295-00148/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’establiment, 
el funcionament i la utilització del Sistema d’Informació de Schengen 
en l’àmbit de les inspeccions frontereres, que modifica el Reglament 
(UE) 515/2014 i que deroga el Reglament (CE) 1987/2006
295-00149/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’establiment, 
el funcionament i la utilització del Sistema d’Informació de Schengen 
en l’àmbit de la cooperació policial i judicial en matèria penal, pel 
qual es modifica el Reglament (UE) 515/2014 i es deroga el Reglament 
(CE) 1986/2006, la Decisió 2007/533/JAI del Consell i la Decisió 
2010/261/UE de la Comissió
295-00150/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret  
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la pro-
posta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la utilització 
del Sistema d’Informació de Schengen per al retorn de nacionals de 
tercers països en situació irregular
295-00151/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

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



BOPC 392
24 d’abril de 2017

2.10.25. Propostes de resolució 11 

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els concursos per a adjudicar el 
transport sanitari
250-00589/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió 25, tinguda el 20.04.2017, DSPC-C 385.

Proposta de resolució sobre les condicions del transport sanitari
250-00590/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió 25, tinguda el 20.04.2017, DSPC-C 385.
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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

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

Sol·licitud: GP Cs; GP CSP; GP JS; GP PPC (reg. 56392; 56395; 56397; 56451).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.04.2017 al 27.04.2017).
Finiment del termini: 28.04.2017; 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 presidència del Centre de 
Normalització Lingüística de Lleida
250-00900/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 57437; 57481).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte dels drets 
dels detinguts
250-00901/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57438).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les agressions al personal dels centres 
residencials d’acció educativa dependents de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i les condicions de treball 
d’aquests professionals
250-00902/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 57439; 57482).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.04.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre un servei de menjador sense gluten amb 
garanties de seguretat a les escoles
250-00903/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 57440; 57483).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’acolliment d’infants refugiats
250-00904/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 57441; 57484).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el reforçament de les competències 
lingüístiques en llengua anglesa
250-00905/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 57442; 57485).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la dotació d’agents dels Mossos 
d’Esquadra destinats a prevenir els maltractaments, els abusos i les 
agressions a menors
250-00906/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57443).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el foment de la matriculació de noies a 
la formació professional
250-00907/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57444).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.04.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la situació política i humanitària de la 
República Democràtica del Congo
250-00908/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 57486).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la concertació de places a la Residència 
Diocesana d’Ancians Sant Miquel Arcàngel, de Tortosa
250-00910/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 57445; 57487).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el Corredor Mediterrani
250-00911/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57446).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la variant de Banyoles i el tram Serinyà-
Besalú de la carretera C-66
250-00912/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 57447; 57488).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la reforma del Parc de Bombers de la 
Seu d’Urgell
250-00913/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 57448; 57489).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.04.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’Escola Ítaca, de Barcelona
250-00914/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57449).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la represa i la finalització de les obres 
de connexió de l’autovia A-2 i de l’autopista AP-7
250-00915/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 57450; 57490).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la promoció del turisme familiar
250-00916/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57451).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment dels drets de les dones i 
les nenes víctimes del tràfic d’éssers humans
250-00917/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57452).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la defensa dels consumidors davant 
els incompliments del servei de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya i de Transports Metropolitans de Barcelona
250-00918/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57453).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.04.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el foment de la matriculació de noies en 
diversos itineraris de la formació professional
250-00919/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57454).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la regulació del procés d’admissió dels 
alumnes en els centres educatius
250-00920/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 57455; 57491).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el Pla director urbanístic Gran Via - 
Llobregat, de l’Hospitalet de Llobregat
250-00921/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57456).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’adjudicació del servei de transport 
sanitari a l’Hospitalet de Llobregat
250-00922/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57457).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès
250-00923/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57458).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.04.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració de la Proposició de llei de la 
gent gran a Catalunya
250-00924/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 57459; 57492).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la violència i la vulneració de drets en 
l’àmbit universitari
250-00925/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57460).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’accés a la universitat dels estudiants 
que pertanyen a col·lectius amb risc d’exclusió social
250-00926/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 57493).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució de condemna dels assassinats de trenta-set 
nenes de l’Hogar Seguro Virgen de la Asunción, de Guatemala
250-00927/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 57461; 57494).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.04.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució de suport al Pacte per la dependència
250-00928/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57462).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.04.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la prevenció de la violència de gènere 
entre menors d’edat
250-00929/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 57463).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 25.04.2017; 12:00 h.

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, 
sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, 
del 23 de novembre, del Codi penal
270-00001/11

PONÈNCIA PER A ELABORAR LA PROPOSTA

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 19 d’abril de 2017, 
ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgà-
nica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal (tram. 270-00001/11) i les esme-
nes presentades, d’acord amb l’article 118.1 i concordants del Reglament del Parla-
ment. La Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Albert Batet i Canadell

Grup Parlamentari de Ciutadans
Carlos Carrizosa Torres

Grup Parlamentari Socialista
Jordi Terrades i Santacreu

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
Anna Gabriel i Sabaté

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2017
La secretària de la Comissió, Neus Lloveras i Massana; el president de la Co-

missió, Jean Castel Sucarrat
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3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral i la conciliació 
dels professionals sanitaris
300-00156/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 57519 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.04.2017

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 precarietat laboral i la conciliació dels professionals sanitaris, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 26 i 27 
d’abril de 2017, amb el text següent: 

– Sobre la precarietat laboral i la conciliació dels professionals sanitaris.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre l’emprenedoria juvenil
300-00157/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 57583 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.04.2017

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 l’emprenedoria juvenil, per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 26 i 27 d’abril de 2017.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre el mal ús del diner públic
300-00158/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 57584 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo establecido por el artículo 157 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la Interpelación al Gobierno sobre el mal uso del dinero público, para que sea 
sustanciada en el Pleno que debe celebrarse los próximos días 26 y 27 de abril de 
2017.

Palacio del Parlamento, 20 de abril de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs
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Interpel·lació al Govern sobre l’oferta pública d’ocupació i les 
condicions laborals del personal de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya
300-00159/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 57590 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.04.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre l’oferta pública d’ocupació i les 
condicions laborals del personal de l’administració de la Generalitat de Catalunya, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 26 i 27 
d’abril de 2017, amb el text següent: 

– Interpel·lació al Govern sobre l’oferta pública d’ocupació i les condicions labo-
rals del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

Interpel·lació al Govern sobre el compliment de l’apartat I.1.2 
«Exigència social de celebració d’un referèndum» de la Resolució 
306/XI, sobre l’orientació política general del Govern
300-00160/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 57591 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.04.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta 
la Interpel·lació al Govern sobre el compliment de l’apartat I.1.2 «Exigència social 
de celebració d’un referèndum» de la Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya 
sobre l’orientació política general del Govern, per tal que sigui substanciada en el 
Ple que ha de tenir lloc els propers dies 26 i 27 d’abril de 2017, amb el text següent: 

– Sobre el compliment de l’apartat I.1.2 «Exigència social de celebració d’un 
referèndum» de la Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya sobre l’orientació 
política general del Govern.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CsP

Interpel·lació al Govern sobre el Pla nacional d’urgències
300-00161/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 57596 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.04.2017

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

amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel-
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lació al Govern sobre el Pla nacional d’urgències (Planuc), per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 26 i 27 d’abril de 2017, amb 
el text següent: 

– Sobre el Pla nacional d’urgències (Planuc).

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Interpel·lació al Govern sobre capitalisme, treball i vida
300-00162/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 57601 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 21.04.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Mireia Vehí i Cantenys, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenten la Interpel·la-
ció al Govern sobre capitalisme, treball i vida, per tal que sigui substanciada en el 
Ple que ha de tenir lloc els propers dies 26 i 27 d’abril de 2017, amb el text següent: 

–Sobre capitalisme, treball i vida.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Mireia Vehí i Cantenys, diputada, GP CUP-CC 
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre 
el projecte de trasllat del centre d’acollida La Misericòrdia, de 
Girona, i la petició del Síndic de Greuges d’aturar-lo
354-00154/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famí-
lies, en la sessió 18, tinguda el 19.04.2017, DSPC-C 381.

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 sobre els 
viatges als Estats Units d’Amèrica amb el president de la Generalitat
354-00158/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP PPC (reg. 56658).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, 
19.04.2017.

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

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre els motius pels quals els 
Mossos d’Esquadra no van actuar durant el mes d’agost per a detenir 
un homòfob de Mataró
356-00318/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 18 de la Comissió d’Interior, tinguda el 19.04.2017, DSPC-C 384.

Nota adhesiva
L'acord de tenir la sessió informativa corresponent a la tramitació 354-00154/11, ha estat anul·lat en el BOPC 395, a la pàg. 54.
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Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant 
la Comissió d’Interior perquè informi 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
356-00325/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 18, tinguda el 19.04.2017, DSPC-C 
384.

Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre presumptes irregularitats en el concurs oposició 
d’accés a l’escala bàsica de bombers
356-00331/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Interior, en la 
sessió 18, tinguda el 19.04.2017, DSPC-C 384.

Sol·licitud de compareixença del responsable de formació de l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya davant la Comissió d’Interior 
perquè informi sobre els continguts de les Jornades sobre Mediació 
Policial del 29 i el 30 de setembre de 2016
356-00334/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 18, tinguda el 19.04.2017, DSPC-C 
384.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els fets en què va 
participar un agent del Cos de Mossos d’Esquadra a Madrid el 28 de 
gener de 2017
356-00495/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 18, tinguda el 19.04.2017, DSPC-C 
384.
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Sol·licitud de compareixença del comissari en cap dels Mossos 
d’Esquadra davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els 
fets en què va participar un agent del Cos de Mossos d’Esquadra a 
Madrid el 28 de gener de 2017
356-00496/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 18, tinguda el 19.04.2017, DSPC-C 
384.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Hisenda davant la 
Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre el programa 
Espriu i el balanç del programa Gaudí
356-00499/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i 
Hisenda, en la sessió 17, tinguda el 19.04.2017, DSPC-C 382.

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència Tributària de 
Catalunya davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi 
sobre el sistema informàtic Espriu, els recursos que s’hi han dedicat 
i el funcionament del sistema anterior Gaudí
356-00501/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 17 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 19.04.2017, 
DSPC-C 382.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Hisenda davant la 
Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre el sistema 
informàtic Espriu, els recursos que s’hi han dedicat i el funcionament 
del sistema anterior Gaudí
356-00502/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i 
Hisenda, en la sessió 17, tinguda el 19.04.2017, DSPC-C 382.
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Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Trapero, comissari en 
cap dels Mossos d’Esquadra, davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre les circumstàncies de la detenció i la posada en 
llibertat de la persona que presumptament va atropellar un mosso 
d’esquadra a Rubí el 15 de desembre de 2016
356-00532/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 18, tinguda el 19.04.2017, DSPC-C 
384.

Sol·licitud de compareixença de Gabriel Rufián Moreno davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els preparatius 
secrets de la Generalitat
356-00536/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 20 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 19.04.2017, 
DSPC-C 379.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Economia davant la 
Comissió d’Economia i Hisenda perquè expliqui l’informe «Investor 
presentation»
356-00554/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 17, tinguda el 
19.04.2017, DSPC-C 382.

Sol·licitud de compareixença de Natàlia Figueras i Pagès davant 
la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la trama 
delictiva del cas Manga i la possible relació amb els casos de 
corrupció que afecten Convergència Democràtica de Catalunya
356-00561/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 20, tinguda el 19.04.2017, DSPC-C 379.
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Sol·licitud de compareixença de Robert Fauria i Danés davant 
la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la trama 
delictiva del cas Manga i la possible relació amb els casos de 
corrupció que afecten Convergència Democràtica de Catalunya
356-00562/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 20, tinguda el 19.04.2017, DSPC-C 379.

Sol·licitud de compareixença de Joan Jaume i Oms, president i 
conseller delegat d’Infraestructures de Catalunya, davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda perquè informi sobre els processos de 
licitacions d’obres i les actuacions que en deriven
356-00563/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i 
Hisenda, en la sessió 17, tinguda el 19.04.2017, DSPC-C 382.

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Boix, presidenta de 
l’Associació de Familiars d’Afectats per Trastorn de Conducta, davant 
la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre l’entitat, 
els seus problemes i les respostes necessàries
356-00597/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies, en la sessió 18, tinguda el 19.04.2017, DSPC-C 381.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Economia davant la 
Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre els treballs 
relatius a l’anàlisi de la sostenibilitat del deute de la Generalitat, a 
l’impacte de la possible planificació i execució d’inversions en el 
deute i a l’anàlisi de l’evolució dels tipus d’interès del deute
356-00598/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i 
Hisenda, en la sessió 17, tinguda el 19.04.2017, DSPC-C 382.
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Sol·licitud de compareixença de Frederic Adan i Domènech, director 
del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació del 
personal laboral d’aquest servei
356-00600/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Interior, en la 
sessió 18, tinguda el 19.04.2017, DSPC-C 384.

Sol·licitud de compareixença de Joan Sala Sanjaume, gerent del 
Sistema d’Emergències Mèdiques, davant la Comissió d’Interior 
perquè informi sobre la situació laboral dels treballadors del servei 
d’atenció a les urgències i emergències extrahospitalàries 061
356-00601/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Interior, en la 
sessió 18, tinguda el 19.04.2017, DSPC-C 384.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers Socials i Famílies 
davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre 
les bases de la llei catalana de promoció de l’autonomia personal i 
d’atenció a les persones en situació de dependència
356-00603/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies, en la sessió 18, tinguda el 19.04.2017, DSPC-C 381.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Economia davant 
la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre l’estat 
d’endeutament de la Generalitat en data del 31 de març de 2017 i 
sobre la sol·licitud de finançament del Fons de liquiditat autonòmic 
acordada en el Consell de Govern de la Generalitat del 28 de març de 
2017
356-00604/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i 
Hisenda, en la sessió 17, tinguda el 19.04.2017, DSPC-C 382.
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Sol·licitud de compareixença del director general de Protecció Social 
davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre 
les bases de la llei catalana de promoció de l’autonomia personal i 
d’atenció a les persones en situació de dependència
356-00605/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies, en la sessió 18, tinguda el 19.04.2017, DSPC-C 381.

Sol·licitud de compareixença d’Oriol Rusca, degà del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona, davant la Comissió d’Interior perquè 
exposi la visió del Col·legi sobre l’aplicació efectiva de les directives 
europees amb relació al dret de defensa dels detinguts
356-00611/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 18, tinguda el 19.04.2017, DSPC-C 
384.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre els canvis en el marc de 
les relacions laborals dels mossos d’esquadra que ha introduït la Llei 
5/2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic
356-00618/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 18, tinguda el 19.04.2017, DSPC-C 
384.

Sol·licitud de compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, 
director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè presenti la Memòria de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya corresponent al 2016
356-00619/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 20, tinguda el 19.04.2017, DSPC-C 379.
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el projecte de 
trasllat del centre d’acollida La Misericòrdia, de Girona, i la petició 
del Síndic de Greuges d’aturar-lo
355-00066/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió 18, tinguda el 19.04.2017, 
DSPC-C 381.

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

Compareixença del secretari general de l’Esport davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a informar sobre el nou model de 
governament de l’esport català
357-00417/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
19.04.2017, DSPC-C 379.

Compareixença del secretari d’Afers Socials i Famílies davant la 
Comissió d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre les bases de 
la llei catalana de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les 
persones en situació de dependència
357-00446/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 18, tinguda el 19.04.2017, 
DSPC-C 381.

Compareixença del director general de Protecció Social davant la 
Comissió d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre les bases de 
la llei catalana de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les 
persones en situació de dependència
357-00447/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 18, tinguda el 19.04.2017, 
DSPC-C 381.

Nota adhesiva
L'acord de tenir la sessió informativa corresponent a la tramitació 355-00066/11, ha estat anul·lat en el BOPC 395, a la pàg. 56.
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Compareixença de Natàlia Figueras i Pagès davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a informar sobre la trama delictiva del cas 
Manga i la possible relació amb els casos de corrupció que afecten 
Convergència Democràtica de Catalunya
357-00448/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 20, tinguda el 19.04.2017, 
DSPC-C 379.

Compareixença de Robert Fauria i Danés davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a informar sobre la trama delictiva del cas 
Manga i la possible relació amb els casos de corrupció que afecten 
Convergència Democràtica de Catalunya
357-00449/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 20, tinguda el 19.04.2017, 
DSPC-C 379.

Compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, director de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a 
presentar la Memòria de l’Oficina Antifrau de Catalunya corresponent 
al 2016
357-00450/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 20, tinguda el 19.04.2017, 
DSPC-C 379.

Compareixença de Montserrat Boix, presidenta de l’Associació de 
Familiars d’Afectats per Trastorn de Conducta, davant la Comissió 
d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre l’entitat, els seus 
problemes i les respostes necessàries
357-00451/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 18, tinguda el 19.04.2017, 
DSPC-C 381.
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Compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis 
i Salvaments davant la Comissió d’Interior per a informar sobre 
presumptes irregularitats en el concurs oposició d’accés a l’escala 
bàsica de bombers
357-00457/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 18, tinguda el 19.04.2017, DSPC-C 384.

Compareixença de Frederic Adan i Domènech, director del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, davant 
la Comissió d’Interior per a informar sobre la situació del personal 
laboral d’aquest servei
357-00458/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 18, tinguda el 19.04.2017, DSPC-C 384.

Compareixença de Joan Sala Sanjaume, gerent del Sistema 
d’Emergències Mèdiques, davant la Comissió d’Interior per a 
informar sobre la situació laboral dels treballadors del servei 
d’atenció a les urgències i emergències extrahospitalàries 061
357-00459/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 18, tinguda el 19.04.2017, DSPC-C 384.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 34

CONVOCADA PER AL 26 D’ABRIL 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 26 d’abril de 2017, a les 10.00 h, al Saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 26 d’abril, a les 10.00 h).
2. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 

del Reglament).
3. Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les persones 

jurídiques. Tram. 202-00044/11. Comissió d’Economia i Hisenda. Debat i votació 
del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 389, 3).

4. Decret llei 2/2017, del 4 d’abril, pel qual es modifica l’entrada en vigor de l’im-
post sobre begudes ensucrades envasades i s’estableix una regla de determinació de 
la tarifa aplicable de l’impost sobre les estades en establiments turístics. Tram. 203-
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00009/11. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació 
del decret llei (text presentat: BOPC 384, 29).

5. Proposta de reforma del Reglament del Parlament. Tram. 211-00001/11. Co-
missió de Reglament. Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat (text 
elaborat per la ponència: BOPC 371, 6).

6. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de 
despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi. Tram. 270-00005/11. Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí, Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari de Cata-
lunya Sí que es Pot i Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat (text presentat: 
BOPC 312, 22 i 339, 46).

7. Interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral i la conciliació dels profes-
sionals sanitaris. Tram. 300-00156/11. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre el Pla nacional d’urgències. Tram. 300-00161/11. 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre l’emprenedoria juvenil. Tram. 300-00157/11. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre capitalisme, treball i vida. Tram. 300-00162/11. 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Subs-
tanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre el mal ús del diner públic. Tram. 300-00158/11. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre l’oferta pública d’ocupació i les condicions la-
borals del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Tram. 300-
00159/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre el compliment de l’apartat I.1.2 «Exigència so-
cial de celebració d’un referèndum» de la Resolució 306/XI, sobre l’orientació po-
lítica general del Govern. Tram. 300-00160/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot. Substanciació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pobresa femenina. 
Tram. 302-00136/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lluita contra l’atur i 
la precarietat laboral. Tram. 302-00138/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i 
votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió dels residus. 
Tram. 302-00137/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les inversions en infraes-
tructures. Tram. 302-00141/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a 
la província de Tarragona. Tram. 302-00139/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre llengua i poder. Tram. 
302-00140/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Cons-
tituent. Debat i votació.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2017
La presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell i Lluís
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