
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 667/XI del Parlament de Catalunya, sobre les places de residència i centre 
de dia per a la gent gran a Santa Coloma de Gramenet
250-00935/11
Adopció 11

Resolució 668/XI del Parlament de Catalunya, sobre els recursos per a polítiques 
socials a Santa Coloma de Gramenet
250-00936/11
Adopció 11

Resolució 669/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’obertura d’un centre residen-
cial d’atenció educativa al Vallès Occidental
250-00946/11
Adopció 12

Resolució 670/XI del Parlament de Catalunya, sobre la construcció de la residència 
i centre de dia La Pineda 2, a Terrassa, per a persones amb discapacitat severa o 
profunda
250-00947/11
Adopció 12

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el restabliment de totes les funcions dels grups d’aten-
ció a la víctima de les comissaries dels Mossos d’Esquadra
250-00659/11
Rebuig 13

3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la reposició del mamògraf del CAP El Castell, de Cas-
telldefels
250-01048/11
Presentació: GP PPC 14

Proposta de resolució sobre la seguretat en les obres de rehabilitació del barri de 
Sant Roc de Badalona
250-01049/11
Presentació: GP PPC 14

Proposta de resolució sobre la dotació d’un servei d’urgència pediàtrica de vint-i-
quatre hores a Sant Cugat del Vallès
250-01050/11
Presentació: GP Cs 15

Proposta de resolució sobre el Carnet Jove
250-01051/11
Presentació: GP CSP 16
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2017, sobre l’Institut Català de Fi-
nances, corresponent al 2011
256-00031/11
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 17
Termini per a proposar compareixences 18

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Empresa i Coneixement
410-00013/11
Substitució de diputats 19

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Seguretat Viària
411-00004/11
Substitució de diputats 19

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre les Actuacions del Govern per a 
Preparar la Secessió de Catalunya de la Resta d’Espanya
407-00001/11
Renúncia a la presidència 20

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 369/XI, sobre les actuacions per al desen-
volupament del conjunt del canal Segarra-Garrigues
290-00342/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  20

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Parlament per a donar 
compliment a la lletra a de la Moció 109/XI, sobre el balanç del primer any des de 
l’aprovació de la Resolució 17/XI, sobre la situació d’emergència social, la reactivació 
econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional
350-00002/11
Anunci 23

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Proposta d’audiència en comissió d’Isabel Alonso Dávila, president de l’Associació 
Dret a Morir Dignament, amb relació a la 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
352-01456/11
Sol·licitud 23

Proposta d’audiència en comissió de Núria Terribas, directora de la Fundació Grífols 
i Lucas, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats 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
352-01457/11
Sol·licitud 23

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Observatori de Bioètica 
i Dret de la Universitat de Barcelona amb relació a la 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
352-01458/11
Sol·licitud 24
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Proposta d’audiència en comissió de Marcos Ariel Hourmann, doctor en medicina, 
amb relació a la 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
352-01459/11
Sol·licitud 24

Proposta d’audiència en comissió d’Isabel Alonso, presidenta de l’Associació Dret 
a Morir Dignament, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés 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
352-01460/11
Sol·licitud 24

Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Busquets Surribas, vocal de la Co-
missió Deontològica del Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona, amb relació 
a la 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
352-01461/11
Sol·licitud 24

Proposta d’audiència en comissió de Dolors Molina Pérez, treballadora social del 
Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport de Santa Coloma de Gramenet, 
amb relació a la 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
352-01462/11
Sol·licitud 25

Proposta d’audiència en comissió de Núria Terribas i Sala, jurista especialista en bio-
ètica, amb relació a la 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
352-01463/11
Sol·licitud 25

Proposta d’audiència en comissió de Victòria Camps Cervera, catedràtica de filosofia 
moral i política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la 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
352-01464/11
Sol·licitud 25

Proposta d’audiència en comissió de Josep M. Busquets, secretari del Consell de 
Bioètica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés 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
352-01465/11
Sol·licitud 25

Proposta d’audiència en comissió de Xavier Busquet, metge pal·liativista, amb rela-
ció a la 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
352-01466/11
Sol·licitud 26

Proposta d’audiència en comissió de Maria Casado González, catedràtica de filosofia 
i dret i membre de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la 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
352-01467/11
Sol·licitud 26
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Proposta d’audiència en comissió de José María Mena Álvarez, ex-fiscal en cap del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presen-
tar 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’eu-
tanàsia i l’ajuda al suïcidi
352-01468/11
Sol·licitud 26

Proposta d’audiència en comissió d’Alba Brugués, en representació de l’Associació 
d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, amb relació a la 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
352-01469/11
Sol·licitud 26

Proposta d’audiència en comissió de Xavier Gómez-Batiste, cap del Servei de Cu-
res Pal·liatives i membre de la Universitat de Vic, amb relació a la 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
352-01470/11
Sol·licitud 27

Proposta d’audiència en comissió d’Olga Tubau, jurista, amb relació a la 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
352-01471/11
Sol·licitud 27

Proposta d’audiència en comissió de Felipe Solsona Duran, membre del Comitè 
d’Ètica del Parc Salut Mar, amb relació a la 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
352-01472/11
Sol·licitud 27

Proposta d’audiència en comissió de Jaume Pedrós, president del Col·legi de Met-
ges de Barcelona, amb relació a la 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
352-01473/11
Sol·licitud 27

Proposta d’audiència en comissió de Milagros Pérez Oliva, periodista i sotsdirectora 
del diari El País, amb relació a la 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
352-01474/11
Sol·licitud 28

Proposta d’audiència en comissió de Xavier Gómez-Batista Alentorn, director de la 
càtedra de Cures Pal·liatives de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya 
i membre de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, amb relació a la 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
352-01475/11
Sol·licitud 28

Proposta d’audiència en comissió de Cristina Monforte Royo, vicedegana de la Fa-
cultat de Medicina i Ciència de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya i 
membre de la Càtedra Wecare - Atenció al final de la vida, amb relació a la 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
352-01476/11
Sol·licitud 28
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Proposta d’audiència en comissió de Manuel Sánchez Pérez, coordinador de l’Àrea 
Sociosanitària i de la Unitat de Psiquiatria Geriàtrica de l’Hospital Sagrat Cor de 
Martorell i professor associat de psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, amb relació a la 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
352-01477/11
Sol·licitud 28

Proposta d’audiència en comissió de Margarita Bofarull Buñuel, presidenta de l’Ins-
titut Borja de Bioètica, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés 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
352-01478/11
Sol·licitud 29

Proposta d’audiència en comissió de Marc Antoni Broggi i Trias, president del Comitè 
de Bioètica de Catalunya, amb relació a la 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
352-01479/11
Sol·licitud 29

Proposta d’audiència en comissió de Josep M Busquets i Font, secretari del Comitè 
de Bioètica de Catalunya i president de la Junta Directiva de la Societat Catalana 
de Bioètica en Ciències de la Salut, amb relació a la 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
352-01480/11
Sol·licitud 29

Proposta d’audiència en comissió de Margarita Boladeras i Cucurella, especialista 
en filosofia moral i membre de la Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació a la 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
352-01481/11
Sol·licitud 29

Proposta d’audiència en comissió de Josep Terés Quiles, president de la Comissió 
de Deontologia del Col·legi de Metges de Barcelona, amb relació a la 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
352-01482/11
Sol·licitud 30

Proposta d’audiència en comissió de Mercedes Martínez Pérez, advocada de l’As-
sessoria Jurídica del Col·legi de Metges de Barcelona, amb relació a la 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
352-01483/11
Sol·licitud 30

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació pel Dret a 
Morir Dignament amb relació a la 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
352-01484/11
Sol·licitud 30

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Societat Catalano-Balear 
de Cures Pal·liatives amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés 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
352-01485/11
Sol·licitud 30



BOPC 427
1 de juny de 2017

Taula de contingut 6

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell de Col·legis d’In-
fermeres i Infermers de Catalunya amb relació a la 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
352-01486/11
Sol·licitud 31

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona amb relació a la 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 no-
vembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi
352-01487/11
Sol·licitud 31

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi Oficial de Psico-
logia de Catalunya amb relació a la 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
352-01488/11
Sol·licitud 31

Proposta d’audiència en comissió de Xavier Gómez-Batiste Alentorn, director de 
l’Observatori Qualy, centre col·laborador de l’Organització Mundial de la Salut per 
a programes públics de cures pal·liatives, amb relació a la Proposta per a presen-
tar 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’eu-
tanàsia i l’ajuda al suïcidi
352-01489/11
Sol·licitud 31

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Consultiu de Pa-
cients de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés 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
352-01490/11
Sol·licitud 32

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Coordinadora d’Acom-
panyament al Dol amb relació a la 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
352-01491/11
Sol·licitud 32

Proposta d’audiència en comissió de Christian Antonio Villavicencio Chávez, expert 
en medicina pal·liativa de l’Institut Català d’Oncologia, amb relació a la 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
352-01492/11
Sol·licitud 32

Proposta d’audiència en comissió de Victòria Camps i Cervera, vocal del Comitè de 
Bioètica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés 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
352-01493/11
Sol·licitud 32

Proposta d’audiència en comissió de Maria Casado González, directora del centre 
d’investigació de l’Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la 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
352-01494/11
Sol·licitud 33
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Proposta d’audiència en comissió d’Esther Giménez-Salinas i Colomer, vocal del 
Comitè de Bioètica de Catalunya, amb relació a la 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
352-01495/11
Sol·licitud 33

Proposta d’audiència en comissió de Josep Ramos Montes, vocal del Comitè de Bi-
oètica de Catalunya i vicepresident del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Cata-
lunya, amb relació a la 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
352-01496/11
Sol·licitud 33

Proposta d’audiència en comissió de Begoña Román i Maestre, vocal del Comitè de 
Bioètica de Catalunya i presidenta del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalu-
nya, amb relació a la 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
352-01497/11
Sol·licitud 33

Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Busquets i Surribas, vocal del 
Comitè de Bioètica de Catalunya i de la Comissió Deontològica del Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgàni-
ca 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia 
i l’ajuda al suïcidi
352-01498/11
Sol·licitud 34

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’associació de voluntaris 
de l’Hospital de Sant Joan de Déu amb relació a la 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
352-01499/11
Sol·licitud 34

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’equip del Programa d’aten-
ció domiciliària i equips de suport (PADES) dels centres d’atenció primària de Nou 
Barris amb relació a la 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
352-01500/11
Sol·licitud 34

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Comitè d’Ètica Assisten-
cial de l’Hospital de la Vall d’Hebron amb relació a la 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
352-01501/11
Sol·licitud 34

Proposta d’audiència en comissió de Josep Arimany Manso, vocal de la Junta Di-
rectiva de l’Associació Nacional de Metges Forenses i president de la Societat Ca-
talana de Medicina Legal i Toxicologia, amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgàni-
ca 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia 
i l’ajuda al suïcidi
352-01502/11
Sol·licitud 35

Proposta d’audiència en comissió de Xavier Morlans Molina, sacerdot de la diòcesi 
de Barcelona i professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, amb relació a la 
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 des-
penalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi
352-01503/11
Sol·licitud 35
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Sol·licitud de compareixença de Patrícia Gomà, secretària de Relacions amb l’Admi-
nistració de Justícia, davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació 
dels jutges, magistrats i funcionaris de les oficines judicials
356-00671/11
Sol·licitud 35

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

Compareixença en ponència d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació a 
la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
353-00453/11
Substanciació 35

Compareixença en ponència d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
353-00456/11
Substanciació 36

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’ex-
cedent alimentari
353-00457/11
Substanciació 36

Compareixença en ponència d’una representació de SOS Racisme amb relació al 
Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
353-00475/11
Substanciació 36

Compareixença en ponència de Carmen Méndez, directora de la Fundació Secretariat 
Gitano, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
353-00476/11
Substanciació 36

Compareixença en ponència d’Aziz Fayé, portaveu del Sindicat Popular de Manters, 
amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
353-00478/11
Substanciació 36

Compareixença de Carlos Quílez, periodista de Crónica Global, davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00486/11
Substanciació 37

Compareixença de David Fernàndez, periodista i exdiputat al Parlament de Catalu-
nya, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00488/11
Substanciació 37

Compareixença de Francisco Mercado, periodista, davant la Comissió d’Investigació 
sobre l’Operació Catalunya
357-00502/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 37

Compareixença de Francisco Marhuenda, director de La Razón, davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00503/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 37

Compareixença de Pedro García Cuartango, director de El Mundo, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00504/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 37

Compareixença de Pedro Águeda, periodista, davant la Comissió d’Investigació so-
bre l’Operació Catalunya
357-00505/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 38

Compareixença de José M. Fuster Fabra, advocat, davant la Comissió d’Investigació 
sobre l’Operació Catalunya
357-00506/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 38
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Compareixença de Joan Queralt Jiménez, advocat i catedràtic de dret penal de la Uni-
versitat de Barcelona, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00507/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 38

Compareixença de Josep Costa, politòleg i professor associat del Departament de 
Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00508/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 38

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 1690/2017, interposat pel Grup Parlamentari Socialista 
del Congrés dels Diputats, contra la disposició addicional 40 de la Llei 4/2017, del 
28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017
381-00009/11
Coneixement i acord de compareixença del Parlament 39
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 667/XI del Parlament de Catalunya, sobre les places de 
residència i centre de dia per a la gent gran a Santa Coloma de 
Gramenet
250-00935/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 21, 24.05.2017, DSPC-C 427

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 24 de maig 
de 2017, ha debatut el text de la 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 (tram. 250-00935/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 59227).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir els recursos pressupostaris necessaris per a complir l’acord d’obertu-

ra total de les places pendents i acordades a la residència pública per a la gent gran 
Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet.

b) Ampliar el nombre de places disponibles al centre de dia per a la gent gran 
Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet i agilitar les negociacions amb el 
grup de treball creat amb participació de la plataforma SOS Gent Gran i dels dife-
rents agents implicats per tal de trobar solució a les necessitats existents.

c) Garantir places residencials a Santa Coloma de Gramenet per a les persones 
de més de seixanta-cinc anys que pateixen trastorns mentals.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou; la presidenta de la Co-

missió, Magda Casamitjana i Aguilà

Resolució 668/XI del Parlament de Catalunya, sobre els recursos per 
a polítiques socials a Santa Coloma de Gramenet
250-00936/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 21, 24.05.2017, DSPC-C 427

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 24 de maig 
de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’atenció a polítiques 
socials i la dotació pressupostària corresponent a Santa Coloma de Gramenet (tram. 
250-00936/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 59228).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Establir els acords necessaris amb l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barce-

lona per a reduir el temps d’espera de les víctimes de violència de gènere als jutjats 
que atenen els casos de violència de gènere a Badalona i Santa Coloma de Gramenet.

b) Garantir la concertació dels serveis de llar-residència per a persones amb dis-
capacitat intel·lectual a Santa Coloma de Gramenet.
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c) Garantir les places del servei sociosanitari per a persones amb trastorn cogni-
tiu a l’àrea de gestió assistencial Barcelonès Nord i Baix Maresme.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou; la presidenta de la Co-

missió, Magda Casamitjana i Aguilà

Resolució 669/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’obertura d’un 
centre residencial d’atenció educativa al Vallès Occidental
250-00946/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 21, 24.05.2017, DSPC-C 427

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 24 de maig 
de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la construcció d’un cen-
tre residencial d’atenció educativa a Terrassa (tram. 250-00946/11), presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí (reg. 59235).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir els recursos necessaris per 

a l’obertura d’un centre residencial d’atenció educativa (CRAE) al Vallès Occiden-
tal, amb Terrassa com a prioritat.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou; la presidenta de la Co-

missió, Magda Casamitjana i Aguilà

Resolució 670/XI del Parlament de Catalunya, sobre la construcció de 
la residència i centre de dia La Pineda 2, a Terrassa, per a persones 
amb discapacitat severa o profunda
250-00947/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 21, 24.05.2017, DSPC-C 427

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 24 de maig 
de 2017, ha debatut el text de la 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 (tram. 250-00947/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i 
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 59236).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir durant el 2017 els recursos 

destinats al projecte de construcció de la nova residència i centre de dia La Pineda 2, 
a Terrassa, per a persones amb discapacitat severa o profunda, i donar compliment 
d’aquesta manera al conveni signat amb aquest objectiu l’any 2006 entre l’Ajunta-
ment de Terrassa i la Generalitat.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou; la presidenta de la Co-

missió, Magda Casamitjana i Aguilà
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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 el restabliment de totes les funcions 
dels grups d’atenció a la víctima de les comissaries dels Mossos 
d’Esquadra
250-00659/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 10, tinguda el 
30.05.2017, DSPC-C 437.
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la reposició del mamògraf del CAP El 
Castell, de Castelldefels
250-01048/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 60504 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.05.2017

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

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament 
del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre la reposició del mamògraf del 
CAP El Castell de Castelldefels, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
A principis de maig del 2017 s’ha conegut que el mamògraf disponible al CAP 

El Castell de Castelldefels presentava problemes tècnics que requerien la seva subs-
titució.

Aquesta circumstància ha provocat que, mentre no es disposi d’un nou mamògraf 
en aquest CAP, les usuàries han de realitzar-se les proves corresponents a l’Hospital 
de Viladecans.

L’Institut Català de la Salut que és l’ens que ha instat la substitució d’aquest equi-
pament, i l’alternativa de realitzar les corresponents proves diagnòstiques a l’Hos-
pital de Viladecans, no ha estat capaç de donar una data orientativa, de quan estarà 
reposat l’aparell i per tant, quan es podrà tornar a oferir el servei de mamografies 
en el CAP El Castell.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Reposar, al més aviat possible, l’aparell de mamografies del CAP El Castell de 

Castelldefels per tal de poder continuar oferint el servei de mamografies.
2. Informar puntualment a les usuàries del servei de mamografies del CAP El 

Castell de Castelldefels de quan es podrà reprendre el servei.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC

Proposta de resolució sobre la seguretat en les obres de rehabilitació 
del barri de Sant Roc de Badalona
250-01049/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 60614 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.05.2017

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, president, Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Alber-

to Villagrasa Gil, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
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d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre la seguretat en les obres de rehabilitació al 
barri de Sant Roc de Badalona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, amb el text següent: 

Exposició de motius
Nombrosos edificis del barri de Sant Roc, de Badalona, es troben afectats per 

aluminosi i han d’ésser rehabilitats. De forma continuada, les empreses encarrega-
des de les obres –contractades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya– han anat 
patint actes de vandalisme i incivisme tals com la sostracció d’eines i materials, i 
l’alteració de les bastides, entre d’altres.

Tal és el cas, a tall d’exemple, de les obres del número 239 de l’avinguda Mar-
quès de Mont-roig, on es va muntar la bastida però que ni tan sols s’han pogut ini-
ciar les obres després que algunes de les barreres de seguretat fossin sostretes.

Davant del risc que per als operaris suposen algunes d’aquestes alteracions, el 
Grup Soler, encarregat de les obres, ha suspès els treballs i, ara per ara, les obres han 
quedat paralitzades per a garantir la seguretat personal dels treballadors.

L’empresa ha manifestat el seu comprimís a continuar les obres de rehabilitació 
tan bon punt es garanteixi la seguretat dels materials i infraestructura que afecten, 
directament, a la dels operaris.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a emprendre les accions necessàries per 

a garantir la seguretat de les obres de rehabilitació del barri de Sant Roc de Badalona, 
al Barcelonès, davant els furs i actes incívics que venen patint les empreses encarre-
gades, i es puguin reprendre els treballs amb total normalitat al més aviat possible.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2017
Xavier García Albiol, president; Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Al-

berto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC

Proposta de resolució sobre la dotació d’un servei d’urgència 
pediàtrica de vint-i-quatre hores a Sant Cugat del Vallès
250-01050/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 60619 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.05.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el servei de pe-
diatria 24 hores al dia a Sant Cugat del Vallès, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Hi ha una queixa reiterada a la població de Sant Cugat del Vallès, on molts pares 

i mares ja han expressat la seva disconformitat davant el fet de la manca de pediatres 
al servei d’urgències durant les nits de dilluns a divendres, els dissabtes a partir de 
les 15 hores, els diumenges i festius. La població infantil, d’entre 0 i 14 anys repre-
senta el 20,1% del total de la població del municipi, que segon les últimes dades és 
de 17.887 infants sobre una població total de 88.921 persones.
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Els nens són el principal actiu de qualsevol societat i la salut i una atenció sanità-
ria d’alta qualitat per als infants i joves han de ser objectius prioritaris per a la nostra 
societat. Les famílies, fóra de les hores indicades, si estan malalts els seus infants 
han d’anar a l’Hospital Mútua de Terrassa per trobar atenció pediatria especialitza-
da. Això implica una distància de 20 km, amb tot el que això suposa, especialment 
en casos de complexitat clínica.

El passat dia 15 de maig, al Ple de l’Ajuntament es presentava i s’aprovava una 
Moció on demanaven justament millorar aquest tema.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Dotar el servei d’urgències de nit, caps de setmana (dissabtes a partir de les 15 

hores) i festius del CAP del carrer de la Mina d’un metge especialista en pediatria, 
de manera que els infants de Sant Cugat del Vallès disposin d’un servei de pediatria 
d’urgència les 24 hores del dia durant tot l’any.

2. Incloure al nou Pla Nacional d’Urgències Sanitàries de Catalunya les modi-
ficacions i ajustos necessàries per tal de donar un millor servei a la ciutadania de 
Sant Cugat del Vallès.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs 

Proposta de resolució sobre el Carnet Jove
250-01051/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 60765 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.05.2017

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

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el Carnet 
Jove, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques de Joventut, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
El Carnet Jove és un servei de la Generalitat de Catalunya des de l’any 1986 

que té com objectiu contribuir a millorar la qualitat de vida de les joves catalanes a 
través de l’oferiment i la promoció de serveis, propostes i descomptes en diferents 
àmbits. Aquest servei es troba gestionat per l’Agència catalana de la Joventut que a 
través seu pretén promoure i facilitar l’assoliment de dos eixos del Pla Nacional de 
Joventut de Catalunya; l’emancipació i la participació. Aquest carnet compte amb 
més de 552.000 titulars, i aquest passat 2016 va créixer un 4,33% respecte l’any an-
terior. Així doncs, observem que el Carnet Jove és una de les iniciatives de més pe-
netració social i de més llarga durada a nivell de joventut.

Aquesta iniciativa, pel seu desenvolupament, fa anys que es troba vinculada a la 
Fundació Bancària «La Caixa». La Caixa és un dels 10 bancs amb més pisos buits 
producte de desnonaments, d’acord amb les dades del Registre d’habitatges buits i ha-
bitatges ocupats sense títol habilitant de la Generalitat (2016) compte amb 5.109 pisos 
buits. Si aquest fet per si mateix no tingués suficient pes, a més es suma que La Caixa 
és el banc català amb més inversió en armes: entre 2011 i 2015 va invertir 87 milions 
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d’euros entre les transnacionals Indra, Maxam, Oesia i Sener, com recull l’informe 
«Els bancs que inverteixen en armes», publicat pel Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

Cada cop que una jove tramita el seu Carnet Jove, es veu obligada d’una forma o 
altre a passar-se per les oficines de «CaixaBank»: sigui havent d’anar a tramitar-lo, 
sigui per ser menor, o sigui per anar-lo a recollir. La tramitació d’aquesta iniciativa 
per millorar la vida de les joves sempre les condueix a una de les entitats bancàries 
més grans del nostre país i amb un bagatge que deixa molt a desitjar.

Per tant, cal preguntar-se si una política pública ha de servir per publicitar una 
entitat bancària amb les dades abans donades. Aquest projecte del Carnet Jove, hau-
ria d’arrelar-se al territori i a les entitats públiques o de l’economia social que gene-
ren un valor social per Catalunya. La independència dels projectes del govern amb 
els grans tenidors catalans, és garantia d’una vocació de servei públic.

Així doncs, és necessari reformular la vinculació del Carnet Jove amb l’entitat 
bancària que el gestiona.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Emprendre les mesures necessàries per desvincular l’expedició i distribució del 

Carnet Jove de la Fundació Bancària «La Caixa», a fi d’evitar que una política pública 
de joventut serveixi com a plataforma publicitària per a una entitat bancària privada.

2. Promoure la vinculació per l’expedició i distribució del Carnet Jove amb enti-
tats públiques i socials, i/o vinculades a l’economia social i cooperativa, localitzades 
arreu de Catalunya.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CsP 

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2017, sobre l’Institut 
Català de Finances, corresponent al 2011
256-00031/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 60580 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 30.05.2017

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 

Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fisca-
lització núm. 5/2017, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a l’Institut Català de 
Finances, exercici 2011.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 24 de maig de 2017
Jaume Amat i Reyero, síndic major

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament 
i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/218484.pdf
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TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 183.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 02.06.2017 al 16.06.2017).
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.05.2017.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Empresa i Coneixement
410-00013/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 60475 / Coneixement: Mesa del Parlament, 30.05.2017

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

de Catalunya, d’acord amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Empresa i Coneixement
Alta: María José García Cuevas
Baixa: Alejandro Fernández Álvarez

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Seguretat Viària
411-00004/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 60473 / Coneixement: Mesa del Parlament, 30.05.2017

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

de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 50 del Reglament del Parlament, 
comunica els canvis següents d’adscripcions de diputats i diputades a les comissions 
parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Seguretat Viària
Alta: Juan Milián Querol
Baixa: Esperanza García González

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC
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4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre les Actuacions 
del Govern per a Preparar la Secessió de Catalunya de la Resta 
d’Espanya
407-00001/11

RENÚNCIA A LA PRESIDÈNCIA

Reg. 60389 / Coneixement: Mesa del Parlament, 30.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, mediante 

la presente, lamento comunicar a la Mesa, ante la excepcional circunstancia de que 
las mayorías parlamentarias manifestadas en la Comissió d’Investigació sobre les 
Actuacions del Govern per a Preparar la Secessió de Catalunya de la Resta d’Espa-
nya no hayan permitido la aprobación de un plan de trabajo para la misma según lo 
previsto en el artículo 66 apartado 4 del Reglamento del Parlament de Catalunya, 
mi renuncia inmediata como Presidente de dicha Comisión ante la imposibilidad de 
que la misma pueda dar debido cumplimiento a las finalidades reglamentarias que 
tiene asignadas.

Palacio del Parlamento, 22 de mayo de 2017
Jean Castel Sucarrat, diputado GP Cs

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 369/XI, sobre les actuacions 
per al desenvolupament del conjunt del canal Segarra-Garrigues
290-00342/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 60372 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 30.05.2017

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya, i a fi de complir la Resolució 369/XI, sobre les actuacions per 
al desenvolupament del conjunt del canal Segarra-Garrigues (tram. 290-00342/11), 
us informo del següent:

Pel que fa al primer punt, el Govern de la Generalitat ha adoptat les mesures se-
güents:

– Ampliació i nova delimitació dels espais ZEPA següents:
– Acord de Govern 112/2006, de 6 d’octubre de 2006
– Acord de Govern 138/2009, de 16 de juny de 2009
– Acord de Govern 150/2009, de 29 de setembre de 2009.
– Aprovació de la Declaració d’Impacte Ambiental del Segarra-Garrigues, 

Acord de 8 d’octubre de 2010.
– Acord de Govern 184/2010, d’11 d’octubre, pel qual es declara que concorren 

raons imperioses d’interès públic de primer ordre per a la realització del projecte de 
regadiu i concentració parcel·lària del canal Segarra-Garrigues i se n’aproven mesu-
res compensatòries.
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INVERSIÓ EN MESURES CORRECTORES / COMPENSATÒRIES D'IMPACTE AMBIENTAL 2003-2015.

CLAU DESCRIPCIÓ Total Inversió

Seguiment Aus Estudi i Seguiment aus estèpiques 2003-2006 1.146.613,60
Altres Altres 42.345,13
Mas Melons Adquisisicó Finca Mas de Melons 16.336.934,23
MC-05001 Plans de Gestió Serra de Bellmunt 2005/06 Fase I 59.939,03
MC-06001 Plans de Gestió serra de Bellmunt 2005/06 Fase II 20.571,17
MC-06002 Plans de gestió serra de Bellmunt 2006-2009 456.430,50
MC-06003 Sondeig Arqueològic Sió 11.971,20
MC-08001 Estudi i seguiment aus estèpiques 2008 136.728,04
MC-09001 Estudi i seguiment aus estèpiques  2009 103.159,96
MC-09002 Estudi i seguiment del sisó 72.212,78
MC-09002.A Ampliació estudi i seguiment del sisó 5.800,00
MC-09003 Aigües Superficials S1 i S12 9.280,00
MC-09004 Nivells piezomètrics aqüífers Sió 20.706,00
MC-09005 Inventari elements vegetals 45.936,00
MC-09006 Disseny dels Plans de Gestió 63.104,00
MC-09007 Mesures de conservació Belianes 8.839,25
MC-10001 Xarxa de control aigües sup. S1,S2,S3,S12 36.196,93
MC-10002 Estudi d'Hidrogeologia S1.S2,S12 70.564,00
MC-10003 Xarxa de control aigües subterrànies. S1,S2,S12 57.584,00
MC-10007 Estudi i seguiment del sisó 33.387,75
MC-10004 Seguiment poblacional i localització de  nius 69.077,20
MC-10005 Estudi sobre la terrerola vulgar 43.825,20
MC-10006 Xarxa monitoreig de les poblacions d'ocells 35.394,10

- Programa comarcal Educació ambiental de l'Urgell. 12.000,00

MC-10008
Estudis previs per a la definició de les actuacions en equipaments previstes en els Plans 
d'usos i gestió dels Secans de la Plana de Lleida 19.972,68

MC-10009
Projecte executiu i estudi de seguretat i salut del Centre d'Interpretació de les aus al Castell 
de Concabella 40.270,68

MC-10010 Mesures de conservació d'hàbitats en els secans de Belianes-Preixana. 2.903,24
MC-10013 Projecte Centre Interpretació  de Castelldans 47.908,00
MC-12001 Programa comarcal Educació ambiental de l'Urgell. 12.000,00

MC-SR-01101

Mesures correctores i compensatòries del regadiu del Sistema Segarra-Garrigues. 
Declaració d'impacte ambiental 2010. Període 2011-20 12. Termes municipals d'Alfés, Artesa 
de Segre, Belianes, Cubells, Foradada, Oliola, Preixana, Sanaüja i Vilanova de l'Aguda. 
Clau: MC-SR-01101 270.184,29

MC-10013
Estudi corresponent al Centre d’interpretació de les aus de Castelldans, RESOLUCIO 
COMPLEMENTARIA. Clau: MC-10013 8.787,62

MA-14900
Execució de les obres de mesures correctores i compensatòries del regadiu del sistema
Segarra-Garrigues. Campanya 2014-2105. Clau: MA-14900 1.712.649,78

MA-15900
Execució de les obres de mesures correctores i compensatòries del regadiu del sistema 
Segarra-Garrigues. DIA 2010. Campanya 2015-2016. Clau: MA-15900 196.394,46

PAR-0901.A

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per als treballs d'adaptació a la ZEPA del 
procediment de concentració parcel·lària al terme municipal d'Ossó de Sió. Clau: PAR-
0901.A 149.460,31

– Acord de Govern 185/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aproven definitivament el 
Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels espais naturals prote-
gits de la plana de Lleida i el Pla de gestió d’aquests espais.

S’adjunta a aquest document el darrer informe semestral elaborat pel Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació on s’exposa el conjunt de me-
sures que està aplicant el Govern de la Generalitat per complir la resolució de la 
Declaració d’Impacte Ambiental i l’Acord de Govern posterior a fi de protegir els 
hàbitats esteparis.

Pel que fa al segon punt de la resolució, farem referència també al darrer informe 
semestral lliurat a la Comissió Europea sobre el seguiment ambiental del projecte 
Segarra-Garrigues, amb data de 31 de desembre de 2016.

Aquest informe reflecteix el diferent grau de progrés en el compliment del segui-
ment ambiental de les mesures correctores i les mesures compensatòries previstes a 
la DIA 2010 i Acord de Govern posterior d’11 d’octubre, les inversions de l’any 2016 
en matèria ambiental i la previsió d’inversions des de l’any 2017 i posteriors.

Es preveu implementar el gruix de les mesures a finals de l’any 2018. Més enllà 
d’aquesta data, quedarà la concreció i execució de la prova pilot de la compatibilitat 
del reg de suport amb els hàbitats estèpics, i continuarà la gestió ambiental de les 
finques per afavorir els hàbitats esteparis.

S’adjunten a aquest escrit les dades d’inversió en gestió ambiental corresponents 
al període 2003-2015.

Cal sumar a aquestes dades les mesures correctores ambientals associades a la 
restitució d’obra/revegetació i plantacions incloses en els diferents projectes d’obra 
de xarxa primària i secundària de regadiu.
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Barcelona, 4 de maig de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-

tació

SR-01102.S1

Separata al projecte de mesures correctores i compensatòries del regadiu del sistema 
Segarra-Garrigues. Declaració d'impacte ambiental 2010: Campanya 2013-2014. Clau: MC-
SR-01102-S1 227.879,35

SR-01102.S2

Separata segona al projecte de mesures correctores i compensatòries del regadiu del 
sistema Segarra-Garrigues. Declaració d'impacte ambiental 2010: Campanya 2013-2014. 
Clau: MC-SR-01102-S2. 55.919,15

SR-01102.S3

Separata tercera al projecte de mesures correctores i compensatòries del regadiu del 
sistema Segarra-Garrigues. Declaració d'impacte ambiental 2010: Campanya 2013-2014. 
Clau: MC-SR-01102-S3. 167.366,37

MC-SR-01101

Mesures correctores i compensatòries del regadiu del Sistema Segarra-Garrigues. 
Declaració d'impacte ambiental 2010. Període 2011-20 12. Termes municipals d'Alfés, Artesa 
de Segre, Belianes, Cubells, Foradada, Oliola, Preixana, Sanaüja i Vilanova de l'Aguda. 
Clau: MC-SR-01101 1.286.591,88

MC-10013
Centre d’interpretació de les aus de Castelldans, RESOLUCIO COMPLEMENTARIA. Clau: 
MC-10013 41.845,79

E1-MA-14900

Assistència tècnica per a la redacció de l'Estudi de les  mesures compensatòries i de 
correcció per evitar la col·lisió de l'avifauna  a les línies elèctriques existents dins de les 
ZEPA en l'àmbit del regadiu dels sistema Segarra-Garrigues. DIA 2010. Clau: E1-MA-14900. 37.631,00

E2-MA-14900
Seguiment de la efectivitat de les mesures compensatòries a les ZEPAs orientals. 
Campanya 2014-2015 . DIA 2010. Clau: E2-MA-14900. 17.569,20

E3-MA-14900

Contracte de serveis per l'assistència tècnica per a la redacció del Seguiment de la Població 
de mascles de Sisó  (Tetrax tetrax) i radioseguiment de femelles de sisó per la Campanya 
2014-2015. Declaració d'impacte ambiental 2010. Clau: E3-MA-14900. 35.090,00

E4-MA-14900

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció de l'Estudi i seguiment de 
l'avifauna estepària. Mesures correctores i compensatòries del regadiu del sistema Segarra-
Garrigues. Declaració d'impacte ambiental 2010: Campanya 2014-2015. Clau: E4-MA-14900. 188.760,00

E5-MA-14900

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del Seguiment de l'avifauna 
i de les mesures del Protocol de modernització de reg   del Canalet de Tàrrega, Fase I . 
CCRR de l'Alt Urgell. Declaració d'impacte ambiental 2010: Campanya 2014-2015. Clau: E5-
MA-14900. 17.787,00

MA-14901

Projecte de recuperació dels sistemes naturals de l'àmbit fluvial del Riu Set: TTMM  de 
L'Albagés, Montoliu de Lleida, Sunyer y Sudanell. Mesures correctores i compensatòries del 
regadiu del sistema Segarra-Garrigues. DIA 2010. Clau: MA-14901 33.628,32

E1. MA-15900

Estudi i seguiment de l'avifauna estepària. Mesures correctores i compensatòries del regadiu 
del sistema Segarra-Garrigues. Declaració d'Impacte Ambiental 2010: Campanya 2015-2016. 
Clau: E1-MA-15900. 24.926,00

E2. MA-15900

Assistència tècnica pel seguiment de les finques gestionades als Secans Orientals de 
l'àmbit del regadiu Segarra-Garrigues amb finalitat ambiental. Campanya 2015-2016. Clau: 
E2-MA-15900. 3.533,20

E3. MA-15900

Assisstència tècnica pel seguiment de les finques gestionades als Secans Occidentals de 
l'àmbit del regadiu Segarra-Garrigues amb finalitat ambiental. Campanya 2015-2016. Clau: 
E3-MA-15900. 3.509,00

E4. MA-15900
Cens de mascles de sisó en Àrees Pilot. Declaració d'Impacte Ambiental 2010: Campanya 
2015-2016. clau: E4-MA-15900. 3.581,60

E6-MA-15900

Assistència tècnica pel seguiment de la població lleidatana de Xoriguer Petit, anàlisi de 
l'ocupació de torres i caixes niu. Declaració d'Impacte Ambiental 2010: Campanya 2015-
2016. Clau: E6-MA-15900. 15.609,00

E7-MA-15900

Assistència tècnica pel seguiment de l'avifauna i de les mesures del Protocol de 
modernització de reg del Canalet de Tàrrega. Fase I. CCRR de l'Alt Urgell. Campanya 2014-
2015. Clau: E7-MA-15900. 9.225,65

MA-15901

Projecte de recuperació dels sistemes naturals de l'àmbit fluvial dels rius Ondara i Cercavins. 
TTMM de Granyanella, Tàrrega i Verdú. Mesures correctores i compensatòries del regadiu 
del sistema Segarra-Garrigues. Declaració d'Impacte Ambiental 2010. Clau: MA-15901. 6.446,88

PAR-0901.A

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per als treballs d'adaptació a la ZEPA del 
procediment de concentració parcel·lària al terme municipal d'Ossó de Sió. Clau: PAR-
0901.A 37.389,00

SR-01102

Definició de les mesures per la campanya 2013-2014 a la ZEPA de Belianes-Preixana i 
treballs de valoració de l'efectivitat de les mesures compensatòries destinades als hàbitat 
esteparis i avifauna associada. Mesures correctores i compensatòries del regadiu del 
sistema Segarra-Garrigues. Declaració d'impacte ambiental 2010: Campanya 2013-2014. 
Clau: E1-SR-01102 6.776,00

SR-01102

Seguiment de la població de Sisó (Tetrax tetrax) per la campanya 2013-2014. Mesures 
correctores i compensatòries del regadiu del sistema Segarra-Garrigues. Declaració 
d'impacte ambiental 2010: Campanya 2013-2014. Clau: E2-SR-01102. 51.667,00

SR-01102

Seguiment de qualitat i quantitat de les aigües superficials i de drenatge i disseny d'una 
xarxa de control de la Zona Nord de l'àmbit del Sistema Segarra-Garrigues. Mesures 
correctores i compensatòries del regadiu dels sistema Segarra-Garrigues. Declaració 
d'impacte ambiental 2010: Campanya 2013-2014. Clau: E3-SR-01102. 57.112,00

SR-01102

Seguiment de qualitat i quantitat de les aigües superficials i de drenatge i disseny d'una 
xarxa de control de la Zona Sud de l'àmbit del Sistema Segarra-Garrigues. Mesures 
correctores i compensatòries del regadiu del sistema Segarra-Garrigues. Declaració 
d'impacte ambiental 2010: Campanya 2013-2014. Clau: E4-SR-01102. 40.605,78

SR-01102

Seguiment de la quantitat i qualitat de les aigües subterrànies, de la Zona Nord de l'àmbit del 
Sistema Segarra-Garrigues. Mesures correctores i compensatòries del regadiu del sistema 
Segarra-Garrigues. Declaració d'impacte ambiental 2010: Campanya 2013-2014. Clau: E5-
SR-01102. 30.855,00

SR-01102

Seguiment de la quantitat i qualitat de les aigües subterrànies, de la Zona Sud de l'àmbit del 
Sistema Segarra-Garrigues. Declaració d'impacte ambiental 2010: Campanya 2013-2014. 
Clau: E6-SR-01102. 45.503,86

SR-01102

Treballs de caracterització agronòmica i d'hàbitat dels conreus actuals per les espècies 
d'avifauna estepària objectiu en l'àmbit de la CCRR del Canalet de Tàrrega. Mesures 
correctores i compensatòries del regadiu dels sistema Segarra-Garrigues. Declaració 
d'impacte ambiental 2010. Clau: E7-SR-01102. 11.616,00

SR-01102

Estudi i seguiment de l'avifauna estepària. Mesures correctores i compensatòries del regadiu 
del sistema Segarra-Garrigues. Declaració d'impacte ambiental 2010: Campanya 2013-2014. 
Clau: E8-MC-SR-01102. 163.703,32

SR-01102

Seguiment de qualitat i quantitat de les aigües superficials i subterrànies de la Zona NORD 
de l'àmbit del Sistema Segarra Garrigues. Mesures correctores i compensatòries del regadiu 
del sistema Segarra-Garrigues. Quart trimestre 2014. Clau: E9. SR-01102 20.449,00

SR-01102.1

Projecte de recuperació dels sistemes naturals de l'àmbit fluvial del Riu Sió i el barranc de 
Pisquera, TTMM de Tarroja de Segarra, Ossó de Sió, Puigverd d'Agramunt i Agramunt. 
Mesures correctores i compensatòries del regadiu del sistema Segarra-Garrigues. Declaració
d'impacte ambiental 2010: Campanya 2013-2014. Clau: PV. MC-SR-01102.1. 35.211,00

SR-01102.2

Projecte específic de mesures correctores d'adaptació de les Concentracions Parcel·làries 
de Preixana i Aspa als criteris d'una Ecoconcentració. TTMM de Preixana i Aspa. Mesures 
correctores i compensatòries del regadiu del sistema Segarra-Garrigues. Declaració 
d'impacte ambiental 2010: Campanya 2013-2014. Clau: PV. MC-SR-01102.2. 32.065,00

SUMA 24.068.983,48

INVERSIÓ EN MESURES CORRECTORES / COMPENSATÒRIES D'IMPACTE AMBIENTAL 2003-2015.

CLAU DESCRIPCIÓ Total Inversió

Seguiment Aus Estudi i Seguiment aus estèpiques 2003-2006 1.146.613,60
Altres Altres 42.345,13
Mas Melons Adquisisicó Finca Mas de Melons 16.336.934,23
MC-05001 Plans de Gestió Serra de Bellmunt 2005/06 Fase I 59.939,03
MC-06001 Plans de Gestió serra de Bellmunt 2005/06 Fase II 20.571,17
MC-06002 Plans de gestió serra de Bellmunt 2006-2009 456.430,50
MC-06003 Sondeig Arqueològic Sió 11.971,20
MC-08001 Estudi i seguiment aus estèpiques 2008 136.728,04
MC-09001 Estudi i seguiment aus estèpiques  2009 103.159,96
MC-09002 Estudi i seguiment del sisó 72.212,78
MC-09002.A Ampliació estudi i seguiment del sisó 5.800,00
MC-09003 Aigües Superficials S1 i S12 9.280,00
MC-09004 Nivells piezomètrics aqüífers Sió 20.706,00
MC-09005 Inventari elements vegetals 45.936,00
MC-09006 Disseny dels Plans de Gestió 63.104,00
MC-09007 Mesures de conservació Belianes 8.839,25
MC-10001 Xarxa de control aigües sup. S1,S2,S3,S12 36.196,93
MC-10002 Estudi d'Hidrogeologia S1.S2,S12 70.564,00
MC-10003 Xarxa de control aigües subterrànies. S1,S2,S12 57.584,00
MC-10007 Estudi i seguiment del sisó 33.387,75
MC-10004 Seguiment poblacional i localització de  nius 69.077,20
MC-10005 Estudi sobre la terrerola vulgar 43.825,20
MC-10006 Xarxa monitoreig de les poblacions d'ocells 35.394,10

- Programa comarcal Educació ambiental de l'Urgell. 12.000,00

MC-10008
Estudis previs per a la definició de les actuacions en equipaments previstes en els Plans 
d'usos i gestió dels Secans de la Plana de Lleida 19.972,68

MC-10009
Projecte executiu i estudi de seguretat i salut del Centre d'Interpretació de les aus al Castell 
de Concabella 40.270,68

MC-10010 Mesures de conservació d'hàbitats en els secans de Belianes-Preixana. 2.903,24
MC-10013 Projecte Centre Interpretació  de Castelldans 47.908,00
MC-12001 Programa comarcal Educació ambiental de l'Urgell. 12.000,00

MC-SR-01101

Mesures correctores i compensatòries del regadiu del Sistema Segarra-Garrigues. 
Declaració d'impacte ambiental 2010. Període 2011-20 12. Termes municipals d'Alfés, Artesa 
de Segre, Belianes, Cubells, Foradada, Oliola, Preixana, Sanaüja i Vilanova de l'Aguda. 
Clau: MC-SR-01101 270.184,29

MC-10013
Estudi corresponent al Centre d’interpretació de les aus de Castelldans, RESOLUCIO 
COMPLEMENTARIA. Clau: MC-10013 8.787,62

MA-14900
Execució de les obres de mesures correctores i compensatòries del regadiu del sistema
Segarra-Garrigues. Campanya 2014-2105. Clau: MA-14900 1.712.649,78

MA-15900
Execució de les obres de mesures correctores i compensatòries del regadiu del sistema 
Segarra-Garrigues. DIA 2010. Campanya 2015-2016. Clau: MA-15900 196.394,46

PAR-0901.A

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per als treballs d'adaptació a la ZEPA del 
procediment de concentració parcel·lària al terme municipal d'Ossó de Sió. Clau: PAR-
0901.A 149.460,31
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4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Parlament 
per a donar compliment a la lletra a de la Moció 109/XI, sobre el 
balanç del primer any des de l’aprovació de la Resolució 17/XI, sobre 
la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió 
pública i la necessitat d’una resposta institucional
350-00002/11

ANUNCI

Anunci: president de la Generalitat (reg. 60665).
Coneixement: Mesa del Parlament, 30.05.2017.

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Proposta d’audiència en comissió d’Isabel Alonso Dávila, president 
de l’Associació Dret a Morir Dignament, amb relació a la 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
352-01456/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 59381).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Núria Terribas, directora de la 
Fundació Grífols i Lucas, amb relació a la 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
352-01457/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 59381).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de 
l’Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona amb 
relació a la 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
352-01458/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 59381).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Marcos Ariel Hourmann, 
doctor en medicina, amb relació a la 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
352-01459/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 59381).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Isabel Alonso, presidenta de 
l’Associació Dret a Morir Dignament, amb relació a la 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
352-01460/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 59462).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Busquets Surribas, 
vocal de la Comissió Deontològica del Col·legi d’Infermeres i 
Infermers de Barcelona, amb relació a la 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
352-01461/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 59462).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Dolors Molina Pérez, 
treballadora social del Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de 
Suport de Santa Coloma de Gramenet, amb relació a la 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
352-01462/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 59462).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Núria Terribas i Sala, jurista 
especialista en bioètica, amb relació a la 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
352-01463/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 59462).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Victòria Camps Cervera, 
catedràtica de filosofia moral i política de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, amb relació a la 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
352-01464/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 59462).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Josep M. Busquets, secretari 
del Consell de Bioètica de Catalunya, amb relació a la 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
352-01465/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 59462).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Xavier Busquet, metge 
pal·liativista, amb relació a la 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
352-01466/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 59462).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Maria Casado González, 
catedràtica de filosofia i dret i membre de la Càtedra UNESCO de 
Bioètica de la Universitat de Barcelona, amb relació a la 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
352-01467/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 59462).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.

Proposta d’audiència en comissió de José María Mena Álvarez, ex-
fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb 
relació a la 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
352-01468/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 59462).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Alba Brugués, en representació 
de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, 
amb relació a la 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
352-01469/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 59462).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Xavier Gómez-Batiste, cap del 
Servei de Cures Pal·liatives i membre de la Universitat de Vic, amb 
relació a la 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
352-01470/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 59462).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Olga Tubau, jurista, amb relació 
a la 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
352-01471/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 59462).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Felipe Solsona Duran, membre 
del Comitè d’Ètica del Parc Salut Mar, amb relació a la 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
352-01472/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 59462).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Jaume Pedrós, president del 
Col·legi de Metges de Barcelona, amb relació a la 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
352-01473/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 59462).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Milagros Pérez Oliva, periodista 
i sotsdirectora del diari El País, amb relació a la 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
352-01474/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 59462).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Xavier Gómez-Batista Alentorn, 
director de la càtedra de Cures Pal·liatives de la Universitat de Vic-
Universitat Central de Catalunya i membre de la Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya, amb relació a la 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
352-01475/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 59862).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Cristina Monforte Royo, 
vicedegana de la Facultat de Medicina i Ciència de la Salut de la 
Universitat Internacional de Catalunya i membre de la Càtedra 
Wecare - Atenció al final de la vida, amb relació a la 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
352-01476/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 59862).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Manuel Sánchez Pérez, coordinador 
de l’Àrea Sociosanitària i de la Unitat de Psiquiatria Geriàtrica de 
l’Hospital Sagrat Cor de Martorell i professor associat de psiquiatria de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la 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
352-01477/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 59862).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Margarita Bofarull Buñuel, 
presidenta de l’Institut Borja de Bioètica, amb relació a la 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
352-01478/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 60029).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Marc Antoni Broggi i Trias, 
president del Comitè de Bioètica de Catalunya, amb relació a la 
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
352-01479/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 60029).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Josep M Busquets i Font, 
secretari del Comitè de Bioètica de Catalunya i president de la Junta 
Directiva de la Societat Catalana de Bioètica en Ciències de la Salut, 
amb relació a la 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
352-01480/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 60029).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Margarita Boladeras i Cucurella, 
especialista en filosofia moral i membre de la Comissió de Bioètica 
de la Universitat de Barcelona, amb relació a la 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
352-01481/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 60029).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Josep Terés Quiles, president 
de la Comissió de Deontologia del Col·legi de Metges de Barcelona, 
amb relació a la 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
352-01482/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 60029).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Mercedes Martínez Pérez, 
advocada de l’Assessoria Jurídica del Col·legi de Metges de 
Barcelona, amb relació a la 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
352-01483/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 60029).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
pel Dret a Morir Dignament amb relació a la 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
352-01484/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 60029).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Societat 
Catalano-Balear de Cures Pal·liatives amb relació a la 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
352-01485/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 60029).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.



BOPC 427
1 de juny de 2017

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 31 

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell 
de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya amb relació a la 
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
352-01486/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 60029).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona amb relació a la 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
352-01487/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 60029).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi 
Oficial de Psicologia de Catalunya amb relació a la 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
352-01488/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 60029).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Xavier Gómez-Batiste Alentorn, 
director de l’Observatori Qualy, centre col·laborador de l’Organització 
Mundial de la Salut per a programes públics de cures pal·liatives, 
amb relació a la 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
352-01489/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 60029).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell 
Consultiu de Pacients de Catalunya amb relació a la 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
352-01490/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 60029).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Coordinadora d’Acompanyament al Dol amb relació a la 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
352-01491/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 60029).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Christian Antonio Villavicencio 
Chávez, expert en medicina pal·liativa de l’Institut Català d’Oncologia, 
amb relació a la 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
352-01492/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 60029).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Victòria Camps i Cervera, vocal 
del Comitè de Bioètica de Catalunya, amb relació a la 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
352-01493/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 60029).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Maria Casado González, 
directora del centre d’investigació de l’Observatori de Bioètica i 
Dret de la Universitat de Barcelona, amb relació a la 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
352-01494/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 60029).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’Esther Giménez-Salinas i 
Colomer, vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya, amb relació a 
la 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
352-01495/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 60029).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Josep Ramos Montes, vocal del 
Comitè de Bioètica de Catalunya i vicepresident del Comitè d’Ètica 
dels Serveis Socials de Catalunya, amb relació a la 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
352-01496/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 60029).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Begoña Román i Maestre, vocal 
del Comitè de Bioètica de Catalunya i presidenta del Comitè d’Ètica 
dels Serveis Socials de Catalunya, amb relació a la 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
352-01497/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 60029).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Busquets i 
Surribas, vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya i de la 
Comissió Deontològica del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers 
de Barcelona, amb relació a la 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
352-01498/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 60029).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’associació 
de voluntaris de l’Hospital de Sant Joan de Déu amb relació a la 
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
352-01499/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 60029).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’equip 
del Programa d’atenció domiciliària i equips de suport (PADES) dels 
centres d’atenció primària de Nou Barris amb relació a la 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
352-01500/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 60029).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Comitè 
d’Ètica Assistencial de l’Hospital de la Vall d’Hebron amb relació a 
la 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
352-01501/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 60029).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.
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Proposta d’audiència en comissió de Josep Arimany Manso, vocal 
de la Junta Directiva de l’Associació Nacional de Metges Forenses 
i president de la Societat Catalana de Medicina Legal i Toxicologia, 
amb relació a la 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
352-01502/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 60029).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.

Proposta d’audiència en comissió de Xavier Morlans Molina, 
sacerdot de la diòcesi de Barcelona i professor de la Facultat de 
Teologia de Catalunya, amb relació a la 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
352-01503/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 60029).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.

Sol·licitud de compareixença de Patrícia Gomà, secretària de 
Relacions amb l’Administració de Justícia, davant la Comissió de 
Justícia perquè informi sobre la situació dels jutges, magistrats i 
funcionaris de les oficines judicials
356-00671/11

SOL·LICITUD

Presentació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs (reg. 59961).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.05.2017.

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

Compareixença en ponència d’una representació d’Unió de Pagesos 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
353-00453/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei de l’aprofitament 
de l’excedent alimentari», el 29.05.2017.



BOPC 427
1 de juny de 2017

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 36

Compareixença en ponència d’una representació de Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
353-00456/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei de l’aprofitament 
de l’excedent alimentari», el 29.05.2017.

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de 
Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
353-00457/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei de l’aprofitament 
de l’excedent alimentari», el 29.05.2017.

Compareixença en ponència d’una representació de SOS Racisme 
amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-
discriminació
353-00475/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de 
tracte i la no-discriminació», el 29.05.2017.

Compareixença en ponència de Carmen Méndez, directora de la 
Fundació Secretariat Gitano, amb relació al Projecte de llei per a la 
igualtat de tracte i la no-discriminació
353-00476/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de 
tracte i la no-discriminació», el 29.05.2017.

Compareixença en ponència d’Aziz Fayé, portaveu del Sindicat 
Popular de Manters, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat 
de tracte i la no-discriminació
353-00478/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de 
tracte i la no-discriminació», el 29.05.2017.
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Compareixença de Carlos Quílez, periodista de Crónica Global, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00486/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació 
Catalunya, tinguda el 25.05.2017, DSPC-C 433.

Compareixença de David Fernàndez, periodista i exdiputat al 
Parlament de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Operació Catalunya
357-00488/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació 
Catalunya, tinguda el 25.05.2017, DSPC-C 433.

Compareixença de Francisco Mercado, periodista, davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00502/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2, 
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.

Compareixença de Francisco Marhuenda, director de La Razón, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00503/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2, 
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.

Compareixença de Pedro García Cuartango, director de El Mundo, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00504/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2, 
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.
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Compareixença de Pedro Águeda, periodista, davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00505/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2, 
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.

Compareixença de José M. Fuster Fabra, advocat, davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00506/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2, 
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.

Compareixença de Joan Queralt Jiménez, advocat i catedràtic 
de dret penal de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00507/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2, 
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.

Compareixença de Josep Costa, politòleg i professor associat 
del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat 
Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació 
Catalunya
357-00508/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2, 
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 1690/2017, interposat pel Grup 
Parlamentari Socialista del Congrés dels Diputats, contra la 
disposició addicional 40 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017
381-00009/11

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 60803 / Provisió del president del TC del 09.05.2017

Acord: Mesa del Parlament, 30.05.2017.
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	352-01467/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de José María Mena Álvarez, ex-fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànic
	352-01468/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Alba Brugués, en representació de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei o
	352-01469/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Xavier Gómez-Batiste, cap del Servei de Cures Pal·liatives i membre de la Universitat de Vic, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei org
	352-01470/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Olga Tubau, jurista, amb relació a la 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
	352-01471/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Felipe Solsona Duran, membre del Comitè d’Ètica del Parc Salut Mar, amb relació a la 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 n
	352-01472/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Jaume Pedrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona, amb relació a la 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
	352-01473/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Milagros Pérez Oliva, periodista i sotsdirectora del diari El País, amb relació a la 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 n
	352-01474/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Xavier Gómez-Batista Alentorn, director de la càtedra de Cures Pal·liatives de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i membre de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, amb relació a la Proposta per
	352-01475/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Cristina Monforte Royo, vicedegana de la Facultat de Medicina i Ciència de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya i membre de la Càtedra Wecare - Atenció al final de la vida, amb relació a la Proposta per
	352-01476/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Manuel Sánchez Pérez, coordinador de l’Àrea Sociosanitària i de la Unitat de Psiquiatria Geriàtrica de l’Hospital Sagrat Cor de Martorell i professor associat de psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
	352-01477/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Margarita Bofarull Buñuel, presidenta de l’Institut Borja de Bioètica, amb relació a la 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 d
	352-01478/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Marc Antoni Broggi i Trias, president del Comitè de Bioètica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 
	352-01479/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Josep M Busquets i Font, secretari del Comitè de Bioètica de Catalunya i president de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Bioètica en Ciències de la Salut, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa d
	352-01480/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Margarita Boladeras i Cucurella, especialista en filosofia moral i membre de la Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo
	352-01481/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Josep Terés Quiles, president de la Comissió de Deontologia del Col·legi de Metges de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei 
	352-01482/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Mercedes Martínez Pérez, advocada de l’Assessoria Jurídica del Col·legi de Metges de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei o
	352-01483/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació pel Dret a Morir Dignament amb relació a la 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,
	352-01484/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives amb relació a la 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
	352-01485/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995,
	352-01486/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la 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 C
	352-01487/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya amb relació a la 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 nove
	352-01488/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Xavier Gómez-Batiste Alentorn, director de l’Observatori Qualy, centre col·laborador de l’Organització Mundial de la Salut per a programes públics de cures pal·liatives, amb relació a la Proposta per a presentar a la Me
	352-01489/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya amb relació a la 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 novem
	352-01490/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Coordinadora d’Acompanyament al Dol amb relació a la 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, 
	352-01491/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Christian Antonio Villavicencio Chávez, expert en medicina pal·liativa de l’Institut Català d’Oncologia, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de 
	352-01492/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Victòria Camps i Cervera, vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya, amb relació a la 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 
	352-01493/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Maria Casado González, directora del centre d’investigació de l’Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
	352-01494/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Esther Giménez-Salinas i Colomer, vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del
	352-01495/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Josep Ramos Montes, vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya i vicepresident del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Propos
	352-01496/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Begoña Román i Maestre, vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya i presidenta del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo
	352-01497/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Busquets i Surribas, vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya i de la Comissió Deontològica del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del
	352-01498/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’associació de voluntaris de l’Hospital de Sant Joan de Déu amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995
	352-01499/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’equip del Programa d’atenció domiciliària i equips de suport (PADES) dels centres d’atenció primària de Nou Barris amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la P
	352-01500/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Comitè d’Ètica Assistencial de l’Hospital de la Vall d’Hebron amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/19
	352-01501/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Josep Arimany Manso, vocal de la Junta Directiva de l’Associació Nacional de Metges Forenses i president de la Societat Catalana de Medicina Legal i Toxicologia, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del C
	352-01502/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Xavier Morlans Molina, sacerdot de la diòcesi de Barcelona i professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de refo
	352-01503/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Patrícia Gomà, secretària de Relacions amb l’Administració de Justícia, davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació dels jutges, magistrats i funcionaris de les oficines judicials
	356-00671/11
	Sol·licitud
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	Substanciació

	Compareixença en ponència d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
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	Compareixença en ponència de Carmen Méndez, directora de la Fundació Secretariat Gitano, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
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	Substanciació

	Compareixença en ponència d’Aziz Fayé, portaveu del Sindicat Popular de Manters, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
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	Substanciació

	Compareixença de David Fernàndez, periodista i exdiputat al Parlament de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
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	Substanciació

	Compareixença de Francisco Mercado, periodista, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
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	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Francisco Marhuenda, director de La Razón, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
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	Compareixença de Pedro García Cuartango, director de El Mundo, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
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	Compareixença de José M. Fuster Fabra, advocat, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
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	Compareixença de Joan Queralt Jiménez, advocat i catedràtic de dret penal de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
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	Compareixença de Josep Costa, politòleg i professor associat del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
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