
TAUL A DE CONT INGUT

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la saturació de les urgències hospitalàries
250-00769/11
Retirada 7

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
Nomenament d’un relator 8

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de creació i finançament del Sistema d’Escoles Bressol de Ca-
talunya
202-00053/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 8

Proposició de llei contra l’abús bancari
202-00054/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 8

Proposició de llei de l’eliminació dels mòduls prefabricats als centres educatius pú-
blics de Catalunya
202-00056/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 8

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la modificació de les accepcions del terme «sexe» en 
els diccionaris normatius català i espanyol
250-00931/11
Esmenes presentades 9

Proposta de resolució sobre l’adequació i la posada en marxa d’un centre de dia i 
una residència per a la gent gran a Santa Coloma de Gramenet
250-00935/11
Esmenes presentades 9

Proposta de resolució sobre l’atenció a polítiques socials i la dotació pressupostària 
corresponent a Santa Coloma de Gramenet
250-00936/11
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre residencial d’atenció edu-
cativa a Terrassa
250-00946/11
Esmenes presentades 10
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Proposta de resolució sobre l’adequació i posada en marxa del centre de dia i resi-
dència per a discapacitat greu o profunda La Pineda 2 a Terrassa
250-00947/11
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la violència a la universitat
250-00950/11
Esmenes presentades 11

Proposta de resolució sobre la no creació de noves facultats de medicina a Catalunya
250-00954/11
Esmenes presentades 12

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre els centres especials de treball
300-00163/11
Presentació: GP SOC 12

Interpel·lació al Govern sobre els serveis de menjador i transport escolar
300-00164/11
Presentació: GP SOC 12

Interpel·lació al Govern sobre una universitat per a tothom i sense precarietat
300-00165/11
Presentació: GP CSP 13

Interpel·lació al Govern sobre els resultats escolars
300-00166/11
Presentació: GP Cs 13

Interpel·lació al Govern sobre la destinació de recursos públics a l’organització d’un 
referèndum il·legal
300-00167/11
Presentació: GP PPC 13

Interpel·lació al Govern sobre la llibertat d’expressió dels càrrecs electes i la sepa-
ració de poders al Regne d’Espanya
300-00168/11
Presentació: GP JS 14

Interpel·lació al Govern sobre l’actualitat de la Unió Europea
300-00169/11
Presentació: GP CUP-CC 14

4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 311/XI, sobre l’Hospital de Sabadell
290-00286/11
Retirada oral de la sol·licitud de criteri 15

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 la consellera de Treball, 
Afers Socials i Famílies sobre el desmantellament d’una xarxa de pedofília
354-00089/11
Retirada de la sol·licitud 15

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre la presumpta preparació d’agents del Cos de Mossos d’Esquadra en tasques 
d’espionatge
354-00134/11
Rebuig de la sol·licitud 15

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre els fets en què va participar un agent del Cos de Mossos d’Esquadra a Ma-
drid el 28 de gener de 2017
354-00144/11
Rebuig de la sol·licitud 15
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre les declaracions del jutge Santiago Vidal sobre la formació de mossos d’es-
quadra en matèria d’espionatge per part d’un país estranger
354-00146/11
Rebuig de la sol·licitud 16

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions Pú-
bliques i Habitatge amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge sobre la preparació i licitació d’expedients de contractació pública amb 
l’objecte aparent d’adquirir material per a la celebració d’eleccions al Parlament
354-00155/11
Rebuig de la sol·licitud 16

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

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè 
presenti les conclusions del grup de treball sobre la futura llei d’arrendaments urbans
356-00599/11
Acord sobre la sol·licitud 16

Sol·licitud de compareixença de Pedro Arrojo, doctor en física de la Universitat de 
Saragossa i expert en economia de l’aigua, davant la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat perquè informi sobre el segrest dels sediments i les mesures per a 
restablir l’equilibri natural del delta de l’Ebre
356-00612/11
Acord sobre la sol·licitud 16

Sol·licitud de compareixença de Raimundo Lafuente Dios, president de la Confe-
deració Hidrogràfica de l’Ebre, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 
perquè informi sobre la immobilització dels sediments i les mesures per a restablir 
l’equilibri natural del delta de l’Ebre
356-00613/11
Acord sobre la sol·licitud 17

Sol·licitud de compareixença de Josep Bertomeu, representant de la plataforma 
Campanya pels Sediments, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 
perquè informi sobre la immobilització dels sediments i les mesures per a restablir 
l’equilibri natural del delta de l’Ebre
356-00614/11
Acord sobre la sol·licitud 17

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Agència Catalana de l’Aigua 
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la immobilit-
zació dels sediments i les mesures per a restablir l’equilibri natural del delta de l’Ebre
356-00615/11
Acord sobre la sol·licitud 17

Sol·licitud de compareixença de Manolo Tomás, representant de la Plataforma en 
Defensa de l’Ebre, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè in-
formi sobre la immobilització dels sediments i les mesures per a restablir l’equilibri 
natural del delta de l’Ebre
356-00616/11
Acord sobre la sol·licitud 17

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

Compareixença en ponència d’una representació de l’Autoritat del Transport Metro-
polità de l’Àrea de Barcelona amb relació al Projecte de llei de ports i de transport 
en aigües marítimes i continentals
353-00425/11
Decaïment 18

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació Nacional Catalana 
de Confraries de Pescadors amb relació al Projecte de llei de ports i de transport 
en aigües marítimes i continentals
353-00433/11
Substanciació 18
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Compareixença en ponència de Maria García González, portaveu de la Plataforma 
per la Qualitat de l’Aire, amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en 
aigües marítimes i continentals
353-00438/11
Substanciació 18

Compareixença en ponència de Jaume Grau López, portaveu de l’Àrea de Natura 
i Biodiversitat d’Ecologistes en Acció, amb relació al Projecte de llei de ports i de 
transport en aigües marítimes i continentals
353-00439/11
Substanciació 18

Compareixença en ponència d’una representació de la plataforma cívica Preservem 
el Litoral amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes 
i continentals
353-00442/11
Substanciació 19

Compareixença en ponència d’una representació de WWF-Adena amb relació al 
Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
353-00443/11
Canvi de tramitació 19

Compareixença en ponència d’una representació d’Ecologistes en Acció amb relació 
al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
353-00444/11
Substanciació 19

Compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió d’Economia i Hisenda 
per a informar sobre les actuacions previstes amb relació a la regulació de l’eco-
nomia col·laborativa
357-00154/11
Substanciació 19

Compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió d’Economia i Hisenda 
per a informar sobre el tancament provisional de l’execució del pressupost del 2016
357-00365/11
Substanciació 19

Compareixença de l’autor i investigador de l’informe sobre el dret a l’habitatge d’Am-
nistia Internacional davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge per a presentar aquest informe
357-00406/11
Substanciació 20

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 refe-
rència dels préstecs hipotecaris
357-00419/11
Substanciació 20

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
Substanciació 20

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
Substanciació 20

Compareixença de Joan Jaume i Oms, president i conseller delegat d’Infraestruc-
tures de Catalunya, davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a informar sobre 
els processos de licitacions d’obres i les actuacions que en deriven
357-00454/11
Substanciació 20

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
Substanciació 21
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Compareixença del director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya davant la Co-
missió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a presentar les 
conclusions del grup de treball sobre la futura llei d’arrendaments urbans
357-00475/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 21

Compareixença de Pedro Arrojo, doctor en física de la Universitat de Saragossa i 
expert en economia de l’aigua, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 
per a informar sobre el segrest dels sediments i les mesures per a restablir l’equili-
bri natural del delta de l’Ebre
357-00476/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 21

Compareixença de Raimundo Lafuente Dios, president de la Confederació Hidro-
gràfica de l’Ebre, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a infor-
mar sobre la immobilització dels sediments i les mesures per a restablir l’equilibri 
natural del delta de l’Ebre
357-00477/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 21

Compareixença de Josep Bertomeu, representant de la plataforma Campanya pels 
Sediments, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar so-
bre la immobilització dels sediments i les mesures per a restablir l’equilibri natural 
del delta de l’Ebre
357-00478/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 22

Compareixença d’una representació de l’Agència Catalana de l’Aigua davant la Co-
missió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre la immobilització dels 
sediments i les mesures per a restablir l’equilibri natural del delta de l’Ebre
357-00479/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 22

Compareixença de Manolo Tomás, representant de la Plataforma en Defensa de 
l’Ebre, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre 
la immobilització dels sediments i les mesures per a restablir l’equilibri natural del 
delta de l’Ebre
357-00480/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 22

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 35
Convocada per al 17 de maig de 2017 22

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir dues places d’arxiver o arxivera del Parlament 
de Catalunya
501-00001/11
Convocatòria de la primera prova 24
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

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

RETIRADA

Retirada en la sessió 27 de la Comissió de Salut, tinguda l’11.05.2017, DSPC-C 415.
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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

NOMENAMENT D’UN RELATOR

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Projecte de llei sobre les volun-
tats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya 
(tram. 200-00024/11) s’ha reunit el dia 11 de maig de 2017 i, d’acord amb el que 
disposa l’article 118.4 del Reglament del Parlament, ha nomenat relator el diputat 
Jordi Orobitg i Solé.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2017
Jordi Orobitg i Solé, Lorena Roldán Suárez, Rosa Maria Ibarra Ollé, Joan Cos-

cubiela Conesa, Esperanza García González, Benet Salellas i Vilar

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de creació i finançament del Sistema d’Escoles 
Bressol de Catalunya
202-00053/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP Cs; GP PPC (reg. 58042; 58120; 58413).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 15.05.2017 al 19.05.2017).
Finiment del termini: 22.05.2017; 12:00 h.

Proposició de llei contra l’abús bancari
202-00054/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC; GP Cs (reg. 58043; 58117; 58121).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 15.05.2017 al 19.05.2017).
Finiment del termini: 22.05.2017; 12:00 h.

Proposició de llei de l’eliminació dels mòduls prefabricats als centres 
educatius públics de Catalunya
202-00056/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 58044; 58123).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 15.05.2017 al 19.05.2017).
Finiment del termini: 22.05.2017; 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 modificació de les accepcions del 
terme «sexe» en els diccionaris normatius català i espanyol
250-00931/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 59225 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 11.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 59225)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició d’un nou punt

3. Realitzar la mateixa petició a l’Institut d’Estudis Aranesi pel que fa a la llen-
gua occitana, aranès a l’Aran.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
D’addició d’un nou punt

4. Demanar a l’Institut d’Estudis Catalans i a l’Institut d’Estudis Aranesi i ins-
tar al Govern de l’Estat que demani a la Real Academia de la Lengua Española que 
revisin, modifiquin i actualitzin les diferents expressions, accepcions i definicions 
discriminatòries i sexistes que contenen els seus Diccionaris.

Proposta de resolució sobre l’adequació i la posada en marxa d’un 
centre de dia i una residència per a la gent gran a Santa Coloma de 
Gramenet
250-00935/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 59227 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 11.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 59227)

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

2. Destinar els recursos pressupostaris necessaris per a la construcció d’un cen-
tre de dia públic a Santa Coloma de Gramenet.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De supressió i addició 

3. Garantir la concertació de places residencials per a persones majors de 65 
anys amb trastorn mental a Santa Coloma de Gramenet, atenent la programació 
territorial.
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Proposta de resolució sobre l’atenció a polítiques socials i la dotació 
pressupostària corresponent a Santa Coloma de Gramenet
250-00936/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 59228 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 11.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 59228)

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

1. Instar el Govern a adoptar els acords necessaris amb l’ICAB per tal de reduir 
el temps d’espera de les víctimes de violència de gènere als jutjats de Badalona i 
Santa Coloma de Gramenet.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De supressió

3. Garantir 90 places del servei sociosanitari per a persones amb trastorn cogni-
tiu a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre residencial 
d’atenció educativa a Terrassa
250-00946/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 59235 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 11.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 59235)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir els recur-
sos necessaris per a l’obertura d’un CRAE al Vallès Occidental.

Proposta de resolució sobre l’adequació i posada en marxa del 
centre de dia i residència per a discapacitat greu o profunda La 
Pineda 2 a Terrassa
250-00947/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 59236 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 11.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 59236)

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

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a augmentar les 
places residencials de la nova residència i centre de dia per a persones amb dis-
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capacitat severa o profunda, La Pineda 2, a Terrassa, en funció de les necessitats 
territorials recollides a la Planificació Territorial de Serveis Socials Especialitzats 
2015-2018.

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la violència a la 
universitat
250-00950/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 59202; 59248 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 11.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 59202)

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

1. El Parlament de Catalunya condemna qualsevol episodi de violència, intimi-
dació, coacció o vandalisme que pugui produir-se en els campus universitaris, tot 
apel·lant al respecte actiu entre els membres de la comunitat universitària.

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

2. El Parlament insta la Secretaria d’Universitats, el Consell Interuniversita-
ri de Catalunya, l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, les universitats 
i la Direcció General de la Policia del Departament d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya a revisar, si així es considera oportú, els protocols d’actuació de les 
forces d’ordre públic en els espais de les universitats catalanes, tot respectant el 
principi d’autonomia universitària, per garantir en tot moment els drets fonamen-
tals i les llibertats individuals i col·lectives de tots els membres de la comunitat 
universitària.

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 59248)

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
De modificació del punt 1

1. El Parlament de Catalunya condemna l’actitud violenta d’un grup d’extrema 
dreta que es va concentrar al costat de la carpa informativa de Societat Civil Cata-
lana instal·lada al davant de la facultat d’economia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona el dia 22 d’abril del 2016.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (2)
De modificació del punt 2

2. El Parlament de Catalunya insta la Direcció General de la Policia del Departa-
ment d’Interior de la Generalitat de Catalunya a que investigui la presència de mem-
bres d’ultradreta a la UAB i vetlli per evitar que persones d’ideologia feixista puguin 
enaltir el feixisme públicament i es respectin els valors democràtics de la universitat 
pública, per tal de garantir la convivència al campus.
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Proposta de resolució sobre la no creació de noves facultats de 
medicina a Catalunya
250-00954/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 59249 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 11.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 59249)

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
De modificació del punt 1

1. Paralitzar l’obertura de noves facultats privades de medicina a Catalunya

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre els centres especials de treball
300-00163/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 59241 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.05.2017

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 els Centres Especials de Treball, per tal que sigui substanciada en el 
Ple que ha de tenir lloc els propers dies 17 i 18 de maig de 2017, amb el text següent: 

– Sobre els Centres Especials de Treball

Palau del Parlament, 9 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre els serveis de menjador i transport 
escolar
300-00164/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 59261 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.05.2017

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 els serveis de menjador i transport escolar, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 17 i 18 de maig de 2017, amb 
el text següent: 

Sobre els serveis de menjador i transport escolar

Palau del Parlament, 9 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC



BOPC 410
15 de maig de 2017

3.20. Interpel·lacions 13 

Interpel·lació al Govern sobre una universitat per a tothom i sense 
precarietat
300-00165/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 59438 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.05.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Par-

lamentari 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 per una universitat 
per a tothom i sense precarietat, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de 
tenir lloc els propers dies 17 i 18 de maig de 2017, amb el text següent: 

– Per una universitat per a tothom i sense precarietat.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CSP 

Interpel·lació al Govern sobre els resultats escolars
300-00166/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 59443 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.05.2017

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 resultats escolars, per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 17 i 18 de maig de 2017.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre la destinació de recursos públics a 
l’organització d’un referèndum il·legal
300-00167/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 59446 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.05.2017

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 Parla-
ment, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la destinació de recursos públics per 
a l’organització d’un referèndum il·legal, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 17 i 18 de maig, amb el text següent: 

– Interpel·lació al Govern sobre la destinació de recursos públics per a l’organit-
zació d’un referèndum il·legal.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC
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Interpel·lació al Govern sobre la llibertat d’expressió dels càrrecs 
electes i la separació de poders al Regne d’Espanya
300-00168/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 59453, 59463 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.05.2017

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

amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel-
lació al Govern sobre la llibertat d’expressió dels càrrecs electes i la separació de 
poders al Regne d’Espanya, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir 
lloc els propers dies 17 i 18 de maig, amb el text següent: 

– Sobre la llibertat d’expressió dels càrrecs electes i la separació de poders al 
Regne d’Espanya.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Interpel·lació al Govern sobre l’actualitat de la Unió Europea
300-00169/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 59457 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 12.05.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Carles Riera Albert, diputat del Grup Par-

lamentari 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 l’actualitat de la Unió Europea, per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 17 i 18 de maig del 2017, amb el text següent: 

– Sobre l’actualitat de la Unió Europea

Palau del Parlament, 12 de maig de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Carles Riera Albert, diputat, GP CUP-CC 
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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 311/XI, sobre l’Hospital de 
Sabadell
290-00286/11

RETIRADA ORAL DE LA SOL·LICITUD DE CRITERI

Retirada en la sessió 27 de la Comissió de Salut, tinguda l’11.05.2017, DSPC-C 415.

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 la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el 
desmantellament d’una xarxa de pedofília
354-00089/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 19 de la Comissió d’Interior, tinguda el 10.05.2017, DSPC-C 413.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre la presumpta preparació d’agents del Cos 
de Mossos d’Esquadra en tasques d’espionatge
354-00134/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 19, tinguda el 10.05.2017, 
DSPC-C 413.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre els fets en què va participar un agent del 
Cos de Mossos d’Esquadra a Madrid el 28 de gener de 2017
354-00144/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 19, tinguda el 10.05.2017, 
DSPC-C 413.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre les declaracions del jutge Santiago Vidal 
sobre la formació de mossos d’esquadra en matèria d’espionatge per 
part d’un país estranger
354-00146/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 19, tinguda el 10.05.2017, 
DSPC-C 413.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge amb la consellera de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre la 
preparació i licitació d’expedients de contractació pública amb 
l’objecte aparent d’adquirir material per a la celebració d’eleccions 
al Parlament
354-00155/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 16, tinguda el 09.05.2017, DSPC-C 407.

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

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya davant la Comissió de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge perquè presenti les conclusions del grup de 
treball sobre la futura llei d’arrendaments urbans
356-00599/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governa-
ció, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió 16, tinguda el 09.05.2017, 
DSPC-C 407.

Sol·licitud de compareixença de Pedro Arrojo, doctor en física de la 
Universitat de Saragossa i expert en economia de l’aigua, davant la 
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el 
segrest dels sediments i les mesures per a restablir l’equilibri natural 
del delta de l’Ebre
356-00612/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, en la sessió 12, tinguda el 10.05.2017, DSPC-C 414.
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Sol·licitud de compareixença de Raimundo Lafuente Dios, president 
de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, davant la Comissió de 
Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la immobilització 
dels sediments i les mesures per a restablir l’equilibri natural del 
delta de l’Ebre
356-00613/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, en la sessió 12, tinguda el 10.05.2017, DSPC-C 414.

Sol·licitud de compareixença de Josep Bertomeu, representant de la 
plataforma Campanya pels Sediments, davant la Comissió de Medi 
Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la immobilització dels 
sediments i les mesures per a restablir l’equilibri natural del delta 
de l’Ebre
356-00614/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, en la sessió 12, tinguda el 10.05.2017, DSPC-C 414.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Agència 
Catalana de l’Aigua davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat perquè informi sobre la immobilització dels sediments 
i les mesures per a restablir l’equilibri natural del delta de l’Ebre
356-00615/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, en la sessió 12, tinguda el 10.05.2017, DSPC-C 414.

Sol·licitud de compareixença de Manolo Tomás, representant de 
la Plataforma en Defensa de l’Ebre, davant la Comissió de Medi 
Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la immobilització dels 
sediments i les mesures per a restablir l’equilibri natural del delta 
de l’Ebre
356-00616/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, en la sessió 12, tinguda el 10.05.2017, DSPC-C 414.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença en ponència d’una representació de l’Autoritat del 
Transport Metropolità de l’Àrea de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
353-00425/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 4 de la «Ponència: Projecte de llei de ports i de transport en 
aigües marítimes i continentals», tinguda el 10.05.2017, DSPC-C .

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació 
Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb relació al 
Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals
353-00433/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de ports i de trans-
port en aigües marítimes i continentals», el 10.05.2017.

Compareixença en ponència de Maria García González, portaveu de 
la Plataforma per la Qualitat de l’Aire, amb relació al Projecte de llei 
de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
353-00438/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de ports i de trans-
port en aigües marítimes i continentals», el 10.05.2017.

Compareixença en ponència de Jaume Grau López, portaveu de 
l’Àrea de Natura i Biodiversitat d’Ecologistes en Acció, amb relació 
al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals
353-00439/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de ports i de trans-
port en aigües marítimes i continentals», el 10.05.2017.
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Compareixença en ponència d’una representació de la plataforma 
cívica Preservem el Litoral amb relació al Projecte de llei de ports i 
de transport en aigües marítimes i continentals
353-00442/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de ports i de trans-
port en aigües marítimes i continentals», el 10.05.2017.

Compareixença en ponència d’una representació de WWF-Adena amb 
relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes 
i continentals
353-00443/11

CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00185/11).
Acord: «Ponència: Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i con-
tinentals», 10.05.2017.

Compareixença en ponència d’una representació d’Ecologistes en 
Acció amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües 
marítimes i continentals
353-00444/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei de ports i de trans-
port en aigües marítimes i continentals», el 10.05.2017.

Compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda per a informar sobre les actuacions previstes 
amb relació a la regulació de l’economia col·laborativa
357-00154/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 18 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda 
el 10.05.2017, DSPC-C 412.

Compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda per a informar sobre el tancament provisional 
de l’execució del pressupost del 2016
357-00365/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 18 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda 
el 10.05.2017, DSPC-C 412.
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Compareixença de l’autor i investigador de l’informe sobre el dret a 
l’habitatge d’Amnistia Internacional davant la Comissió de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge per a presentar aquest informe
357-00406/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge, tinguda el 09.05.2017, DSPC-C 407.

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge, tinguda el 09.05.2017, DSPC-C 407.

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tingu-
da el 10.05.2017, DSPC-C 411.

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tingu-
da el 10.05.2017, DSPC-C 411.

Compareixença de Joan Jaume i Oms, president i conseller delegat 
d’Infraestructures de Catalunya, davant la Comissió d’Economia i 
Hisenda per a informar sobre els processos de licitacions d’obres i 
les actuacions que en deriven
357-00454/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 18 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda 
el 10.05.2017, DSPC-C 412.
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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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 de la Comissió d’Interior, tinguda el 10.05.2017, 
DSPC-C 413.

Compareixença del director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge per a presentar les conclusions del grup de treball sobre la 
futura llei d’arrendaments urbans
357-00475/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en 
la sessió 16, tinguda el 09.05.2017, DSPC-C 407.

Compareixença de Pedro Arrojo, doctor en física de la Universitat de 
Saragossa i expert en economia de l’aigua, davant la Comissió de Medi 
Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre el segrest dels sediments 
i les mesures per a restablir l’equilibri natural del delta de l’Ebre
357-00476/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 12, tinguda 
el 10.05.2017, DSPC-C 414.

Compareixença de Raimundo Lafuente Dios, president de la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, davant la Comissió de Medi 
Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre la immobilització dels 
sediments i les mesures per a restablir l’equilibri natural del delta 
de l’Ebre
357-00477/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 12, tinguda 
el 10.05.2017, DSPC-C 414.
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Compareixença de Josep Bertomeu, representant de la plataforma 
Campanya pels Sediments, davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat per a informar sobre la immobilització dels sediments 
i les mesures per a restablir l’equilibri natural del delta de l’Ebre
357-00478/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 12, tinguda 
el 10.05.2017, DSPC-C 414.

Compareixença d’una representació de l’Agència Catalana de l’Aigua 
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar 
sobre la immobilització dels sediments i les mesures per a restablir 
l’equilibri natural del delta de l’Ebre
357-00479/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 12, tinguda 
el 10.05.2017, DSPC-C 414.

Compareixença de Manolo Tomás, representant de la Plataforma 
en Defensa de l’Ebre, davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat per a informar sobre la immobilització dels sediments 
i les mesures per a restablir l’equilibri natural del delta de l’Ebre
357-00480/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 12, tinguda 
el 10.05.2017, DSPC-C 414.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 35

CONVOCADA PER AL 17 DE MAIG 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 17 de maig de 2017, a les 10.00 h, al Saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 17 de maig, a les 10.00 h).
2. Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data 

del 31 de juliol de 2016. Tram. 237-00002/11. Mesa ampliada. Presentació i votació 
de l’informe (Informe: BOPC 378, 70).

3. Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data 
del 31 de desembre de 2016. Tram. 237-00003/11. Mesa ampliada. Presentació i vo-
tació de l’informe (Informe: BOPC 378, 72).
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4. Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació 
del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives. Tram. 200-00008/11. 
Comissió d’Economia i Hisenda. Debat i votació del dictamen de la Comissió (dic-
tamen: BOPC 407, 3).

5. Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès. Tram. 
202-00050/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat de totalitat (text presentat: 
BOPC 364, 11).

6. Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de 
les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat correspo-
nen al Consell Comarcal del Barcelonès. Tram. 202-00052/11. Grup Parlamentari 
Socialista. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 366, 6).

7. Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès. Tram. 
202-00055/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat de totalitat (text presentat: 
BOPC 384, 26).

8. Interpel·lació al Govern sobre els centres especials de treball. Tram. 300-
00163/11. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre els serveis de menjador i transport escolar. Tram. 
300-00164/11. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre els resultats escolars. Tram. 300-00166/11. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre una universitat per a tothom i sense precarietat. 
Tram. 300-00165/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la destinació de recursos públics a l’organitza-
ció d’un referèndum il·legal. Tram. 300-00167/11. Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre la llibertat d’expressió dels càrrecs electes i la 
separació de poders al Regne d’Espanya. Tram. 300-00168/11. Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre l’actualitat de la Unió Europea. Tram. 300-
00169/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constitu-
ent. Substanciació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’oferta pública d’ocu-
pació i les condicions laborals del personal de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya. Tram. 302-00142/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació.

16. Moció subsegüent a 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, sobre l’orientació política general del Govern. Tram. 302-00143/11. Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral i 
la conciliació dels professionals sanitaris. Tram. 302-00144/11. Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’emprenedoria juvenil. 
Tram. 302-00145/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el mal ús del diner pú-
blic. Tram. 302-00146/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre capitalisme, treball i 
vida. Tram. 302-00147/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent. Debat i votació.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2017
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir dues places d’arxiver o arxivera 
del Parlament de Catalunya
501-00001/11

CONVOCATÒRIA DE LA PRIMERA PROVA

Tribunal qualificador
El tribunal qualificador del concurs oposició lliure per a proveir dues places d’ar-

xiver o arxivera del Parlament de Catalunya (BOPC 336, del 20 de febrer de 2017, i 
DOGC 7312, del 20 de febrer de 2017), nomenat per la Mesa del Parlament en data 
del 28 de març de 2017 (BOPC 371, del 29 de març de 2017), d’acord amb el que 
estableixen les bases 7.1, 1.6 i 1.7 de la convocatòria, convoca els aspirants admesos 
a fer la primera prova de la fase d’oposició, de caràcter obligatori i eliminatori, que 
consisteix en dos exercicis, de tres hores cada un, amb un interval mínim de dues 
hores entre cada exercici. El primer exercici consisteix a desenvolupar per escrit dos 
temes extrets per sorteig d’entre els temes de l’annex A (temari d’arxivística): un 
dels temes s’haurà d’extreure d’entre els temes de l’1 al 14 i l’altre s’haurà d’extreure 
d’entre els temes del 15 al 33. El segon exercici consisteix a desenvolupar per escrit 
dos temes extrets per sorteig d’entre els temes de l’annex B (temari general): un dels 
temes s’haurà d’extreure d’entre els temes de l’1 al 16 i l’altre s’haurà d’extreure d’en-
tre els temes del 17 al 27.

De conformitat amb la base 7.1.1 de la convocatòria, el desenvolupament d’aques-
ta primera prova (primer i segon exercicis) es durà a terme en un mateix dia, d’acord 
amb l’horari següent: 

Primer exercici
Dia: 22 de juny de 2017
Es convoca els aspirants al lloc de realització de la prova a les 9 h.
Hora inici: 9.30 h
Lloc: Palau del Parlament de Catalunya (parc de la Ciutadella, s/n)

Segon exercici
Dia: 22 de juny de 2017
Es convoca els aspirants al lloc de realització de la prova a les 15 h.
Hora inici: 15.30 h
Lloc: Palau del Parlament de Catalunya (parc de la Ciutadella, s/n)

Els aspirants s’han de presentar al lloc de realització de la prova amb el docu-
ment nacional d’identitat, el passaport o el carnet de conduir originals.

Contra l’acord del tribunal es pot interposar un recurs d’alçada davant la Mesa 
del Parlament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data de publica-
ció, segons el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei de l’Estat 39/2015, de 
l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2017
Begoña Benguría Calera, secretària del tribunal
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