
TAUL A DE CONT INGUT

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

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

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell que modifica el Reglament (UE) 648/2012 pel que 
fa a l’obligació de compensació, la suspensió de l’obligació de compensació, els 
requisits de notificació, les tècniques de reducció del risc en els contractes de de-
rivats extraborsaris no compensats per una entitat de contrapartida central, la ins-
cripció i la supervisió dels registres d’operacions i els requisits aplicables als re-
gistres d’operacions
295-00155/11
Coneixement de la proposta 15

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell relatiu a la creació d’un portal digital únic per al 
subministrament d’informació, procediments i serveis d’assistència i resolució de 
problemes, i pel qual es modifica el Reglament (UE) 1024/2012
295-00156/11
Coneixement de la proposta 15

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix el marc jurídic del Cos Europeu 
de Solidaritat i es modifiquen els reglaments (UE) 1288/2013, (UE) 1293/2013, (UE) 
1303/2013, (UE) 1305/2013, (UE) 1306/2013 i la Decisió 1313/2013/UE
295-00157/11
Coneixement de la proposta 15

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Par-
lament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 1999/62/CE, relati-
va a l’aplicació de gravàmens als vehicles pesants de transport de mercaderies per 
l’ús de determinades infraestructures
295-00158/11
Coneixement de la proposta 16

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parla-
ment Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2006/1/CE, relativa a 
l’ús de vehicles llogats sense conductor en el transport de mercaderies per carretera
295-00159/11
Coneixement de la proposta 16

3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de derogació de les multes lingüístiques en l’àmbit del consum
202-00058/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 17

Proposició de llei d’estabilitat pressupostària
202-00059/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 17
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou institut al barri de la Sagrera, 
de Barcelona
250-00981/11
Esmenes presentades 17

Proposta de resolució sobre els museus de Barcelona i el millorament de l’oferta 
d’exposicions d’art
250-00982/11
Esmenes presentades 18

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del Departament 
d’Ensenyament
250-00986/11
Esmenes presentades 18

Proposta de resolució de solidaritat amb els presoners palestins en vaga de fam
250-00991/11
Esmenes presentades 19

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la llibertat d’expressió dels 
càrrecs electes i la separació de poders al Regne d’Espanya
302-00158/11
Rectificació del text presentat 19

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el turisme
300-00179/11
Presentació: GP SOC 20

Interpel·lació al Govern sobre les subvencions públiques als mitjans de comunica-
ció privats
300-00180/11
Presentació: GP CUP-CC 20

Interpel·lació al Govern sobre les pràctiques democràtiques de la Generalitat
300-00181/11
Presentació: GP PPC 20

Interpel·lació al Govern sobre la coeducació
300-00182/11
Presentació: GP CSP 21

Interpel·lació al Govern sobre el model sanitari
300-00183/11
Presentació: GP Cs 21

Interpel·lació al Govern sobre els treballadors públics
300-00184/11
Presentació: GP Cs 21

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Justícia
410-00010/11
Ratificació del president 22
Elecció del secretari 22
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre l’avaluació de la coordinació per 
a detectar la malnutrició infantil inclosa en el protocol d’actuació entre els departa-
ments de Treball, Afers Socials i Famílies i d’Ensenyament de prevenció, detecció, 
notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i ado-
lescent en l’àmbit educatiu
354-00170/11
Acord sobre la sol·licitud 22

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Re-
lacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions 
Institucionals i Transparència sobre el canvi en la presidència del Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic
354-00178/11
Sol·licitud i tramitació 23

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

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
Retirada de la sol·licitud 23

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
Retirada de la sol·licitud 23

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
Retirada de la sol·licitud 23

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
Retirada de la sol·licitud 24

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
Retirada de la sol·licitud 24

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
Retirada de la sol·licitud 24

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
Retirada de la sol·licitud 24
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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
Acord sobre la sol·licitud 25

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
Rebuig de la sol·licitud 25

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
Rebuig de la sol·licitud 25

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
Retirada de la sol·licitud 26

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
Retirada de la sol·licitud 26

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
Acord sobre la sol·licitud 26

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
Retirada de la sol·licitud 26

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
Acord sobre la sol·licitud 27

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
Retirada de la sol·licitud 27
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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
Acord sobre la sol·licitud 27

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
Retirada de la sol·licitud 27

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
Retirada de la sol·licitud 28

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
Retirada de la sol·licitud 28

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
Retirada de la sol·licitud 28

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
Acord sobre la sol·licitud 28

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
Retirada de la sol·licitud 29

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
Retirada de la sol·licitud 29

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
Retirada de la sol·licitud 29

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
Acord sobre la sol·licitud 29
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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
Acord sobre la sol·licitud 30

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
Retirada de la sol·licitud 30

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
Retirada de la sol·licitud 30

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
Retirada de la sol·licitud 30

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
Acord sobre la sol·licitud 31

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
Retirada de la sol·licitud 31

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
Retirada de la sol·licitud 31

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
Retirada de la sol·licitud 31

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
Retirada de la sol·licitud 32
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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
Retirada de la sol·licitud 32

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Badalona 
amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01504/11
Rebuig de la sol·licitud 32

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de l’Hospi-
talet de Llobregat amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Co-
marcal del Barcelonès
352-01505/11
Rebuig de la sol·licitud 32

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès
352-01506/11
Rebuig de la sol·licitud 33

Proposta d’audiència en comissió de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs amb re-
lació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01507/11
Rebuig de la sol·licitud 33

Proposta d’audiència en comissió de l’Ajuntament de Barcelona amb relació a la 
Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01508/11
Rebuig de la sol·licitud 33

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Comarcal del 
Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal 
del Barcelonès
352-01509/11
Rebuig de la sol·licitud 33

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Municipis 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal 
del Barcelonès
352-01510/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 33

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès
352-01511/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 34

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Diputació de Barcelona 
amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01512/11
Rebuig de la sol·licitud 34

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Badalona 
amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de 
traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actua-
litat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01513/11
Rebuig de la sol·licitud 34

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de l’Hospitalet 
de Llobregat amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de 
Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions 
que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01514/11
Rebuig de la sol·licitud 34
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Santa Co-
loma de Gramenet amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal 
de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions 
que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01515/11
Rebuig de la sol·licitud 35

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Sant Adrià 
de Besòs amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Ca-
talunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que 
en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01516/11
Rebuig de la sol·licitud 35

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Barcelona 
amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de 
traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actua-
litat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01517/11
Rebuig de la sol·licitud 35

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Comarcal del 
Barcelonès amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de 
Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions 
que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01518/11
Rebuig de la sol·licitud 35

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Municipis 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de 
Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions 
que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01519/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 36

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa 
comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets 
i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01520/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 36

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Diputació de Barcelona 
amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de 
traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actua-
litat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01521/11
Rebuig de la sol·licitud 36

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Badalona 
amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01522/11
Rebuig de la sol·licitud 36

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de l’Hospi-
talet de Llobregat amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Co-
marcal del Barcelonès
352-01523/11
Rebuig de la sol·licitud 37

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès
352-01524/11
Rebuig de la sol·licitud 37

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Sant Adrià 
de Besòs amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès
352-01525/11
Rebuig de la sol·licitud 37
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Barcelona 
amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01526/11
Rebuig de la sol·licitud 37

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Comarcal del 
Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal 
del Barcelonès
352-01527/11
Rebuig de la sol·licitud 37

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Municipis 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal 
del Barcelonès
352-01528/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 38

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès
352-01529/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 38

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Diputació de Barcelona 
amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01530/11
Rebuig de la sol·licitud 38

Proposta d’audiència en comissió de Lluís Garrido Delgado, en representació dels 
funcionaris del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei 
de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01531/11
Rebuig de la sol·licitud 38

Proposta d’audiència en comissió de Gemma Morelló Baiget, en representació dels 
treballadors laborals del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Propo-
sició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01532/11
Rebuig de la sol·licitud 39

Proposta d’audiència en ponència de Francesc Josep Belver i Vallès, president del 
Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió 
del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01533/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 39

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Vendrell, gerent del Consell Comarcal 
del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comar-
cal del Barcelonès
352-01534/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 39

Proposta d’audiència en ponència de Lluís Garrido, representant dels funcionaris en 
el comitè sindical del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició 
de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01535/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 39

Proposta d’audiència en ponència de Gemma Morelló, representant dels treballadors 
laborals en el comitè sindical del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la 
Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01536/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 40

Proposta d’audiència en ponència de Sebastià Grau, secretari de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Co-
marcal del Barcelonès
352-01538/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 40
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Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Balmón, vicepresident executiu de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió 
del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01539/11
Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència 40

Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Balmón, vicepresident executiu de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió 
del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01542/11
Rebuig de la sol·licitud 40

Proposta d’audiència en comissió d’Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01543/11
Rebuig de la sol·licitud 40

Proposta d’audiència en comissió de Joan Callau i Bartolí, alcalde de Sant Adrià 
del Besòs, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal 
del Barcelonès
352-01544/11
Rebuig de la sol·licitud 41

Proposta d’audiència en comissió de Núria Parlón Gil, alcaldessa de Santa Coloma 
de Gramenet, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comar-
cal del Barcelonès
352-01545/11
Rebuig de la sol·licitud 41

Proposta d’audiència en comissió de Dolors Sabater Puig, alcaldessa de Badalona, 
amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01546/11
Rebuig de la sol·licitud 41

Proposta d’audiència en comissió de Núria Marín i Martínez, alcaldessa de l’Hos-
pitalet de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès
352-01547/11
Rebuig de la sol·licitud 41

Proposta d’audiència en comissió de Francesc Josep Belver i Vallès, president del 
Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió 
del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01548/11
Rebuig de la sol·licitud 41

Proposta d’audiència en comissió dels portaveus dels grups polítics del Consell Co-
marcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès
352-01549/11
Rebuig de la sol·licitud 42

Proposta d’audiència en comissió del secretari del Consell Comarcal del Barcelonès 
amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01550/11
Rebuig de la sol·licitud 42

Proposta d’audiència en comissió de l’interventor del Consell Comarcal del Bar-
celonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès
352-01551/11
Rebuig de la sol·licitud 42

Proposta d’audiència en comissió de de Jaume Vendrell Amat, conseller delegat de 
Regesa, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès
352-01552/11
Rebuig de la sol·licitud 42

Proposta d’audiència en comissió del conseller delegat de Rasa amb relació a la 
Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01553/11
Rebuig de la sol·licitud 42
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Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Balmón, vicepresident executiu de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa 
comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets 
i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01556/11
Rebuig de la sol·licitud 43

Proposta d’audiència en comissió d’Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, amb rela-
ció a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs 
de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat cor-
responen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01557/11
Rebuig de la sol·licitud 43

Proposta d’audiència en comissió de Joan Callau i Bartolí, alcalde de Sant Adrià del 
Besòs, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Cata-
lunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que 
en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01558/11
Rebuig de la sol·licitud 43

Proposta d’audiència en comissió de Núria Parlón Gil, alcaldessa de Santa Coloma 
de Gramenet, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de 
Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions 
que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01559/11
Rebuig de la sol·licitud 43

Proposta d’audiència en comissió de Dolors Sabater Puig, alcaldessa de Badalona, 
amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i 
de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’ac-
tualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01560/11
Rebuig de la sol·licitud 44

Proposta d’audiència en comissió de Núria Marín i Martínez, alcaldessa de l’Hospi-
talet de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal 
de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions 
que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01561/11
Rebuig de la sol·licitud 44

Proposta d’audiència en comissió de Francesc Josep Belver i Vallès, president del 
Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del 
mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, 
drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01562/11
Rebuig de la sol·licitud 44

Proposta d’audiència en comissió dels portaveus dels grups polítics del Consell 
Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa 
comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets 
i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01563/11
Rebuig de la sol·licitud 44

Proposta d’audiència en comissió del secretari del Consell Comarcal del Barcelonès 
amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de 
traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actua-
litat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01564/11
Rebuig de la sol·licitud 45

Proposta d’audiència en comissió de l’interventor del Consell Comarcal del Barce-
lonès amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalu-
nya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en 
l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01565/11
Rebuig de la sol·licitud 45
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Proposta d’audiència en comissió de de Jaume Vendrell Amat, conseller delegat de 
Regesa, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Ca-
talunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que 
en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01566/11
Rebuig de la sol·licitud 45

Proposta d’audiència en comissió del conseller delegat de Rasa amb relació a la 
Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les 
funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen 
al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01567/11
Rebuig de la sol·licitud 45

Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Balmón, vicepresident executiu de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió 
del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01570/11
Rebuig de la sol·licitud 46

Proposta d’audiència en comissió d’Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01571/11
Rebuig de la sol·licitud 46

Proposta d’audiència en comissió de Joan Callau i Bartolí, alcalde de Sant Adrià 
del Besòs, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal 
del Barcelonès
352-01572/11
Rebuig de la sol·licitud 46

Proposta d’audiència en comissió de Núria Parlón Gil, alcaldessa de Santa Coloma 
de Gramenet, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comar-
cal del Barcelonès
352-01573/11
Rebuig de la sol·licitud 46

Proposta d’audiència en comissió de Dolors Sabater Puig, alcaldessa de Badalona, 
amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01574/11
Rebuig de la sol·licitud 46

Proposta d’audiència en comissió de Núria Marín i Martínez, alcaldessa de l’Hos-
pitalet de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès
352-01575/11
Rebuig de la sol·licitud 47

Proposta d’audiència en comissió de Francesc Josep Belver i Vallès, president del 
Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió 
del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01576/11
Rebuig de la sol·licitud 47

Proposta d’audiència en comissió dels portaveus dels grups polítics del Consell Co-
marcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès
352-01577/11
Rebuig de la sol·licitud 47

Proposta d’audiència en comissió del secretari del Consell Comarcal del Barcelonès 
amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01578/11
Rebuig de la sol·licitud 47

Proposta d’audiència en comissió de l’interventor del Consell Comarcal del Bar-
celonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès
352-01579/11
Rebuig de la sol·licitud 47
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Proposta d’audiència en comissió de de Jaume Vendrell Amat, conseller delegat de 
Regesa, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès
352-01580/11
Rebuig de la sol·licitud 48

Proposta d’audiència en comissió del conseller delegat de Rasa amb relació a la 
Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01581/11
Rebuig de la sol·licitud 48

Sol·licitud de compareixença de Carme Pous, presidenta de l’Associació Ajudam 
Predegent, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies, perquè informi sobre la 
situació de les persones amb deteriorament cognitiu lleu
356-00676/11
Acord sobre la sol·licitud 48

Sol·licitud de compareixença del secretari general de Justícia davant la Comissió 
de Justícia perquè informi sobre la convocatòria de provisió per lliure designació 
del lloc de director de tractament del Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona
356-00681/11
Acord sobre la sol·licitud 48

Sol·licitud de compareixença del secretari general de Justícia davant la Comissió 
de Justícia perquè informi sobre la convocatòria de provisió per lliure designació 
del lloc de subdirector de tractament del Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona
356-00682/11
Acord sobre la sol·licitud 49

Sol·licitud de compareixença del secretari general de Justícia davant la Comissió 
de Justícia perquè informi sobre el cessament de vuitanta-nou interins de l’àmbit 
penitenciari en data del 31 de maig de 2017
356-00683/11
Acord sobre la sol·licitud 49

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior i amb la con-
sellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre el programa de prevenció 
i d’extinció d’incendis del 2017
355-00070/11
Substanciació 49

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la consellera de 
Treball, Afers Socials i Famílies sobre l’avaluació de la coordinació per a detectar 
la malnutrició infantil inclosa en el protocol d’actuació entre els departaments de 
Treball, Afers Socials i Famílies i d’Ensenyament de prevenció, detecció, notifica-
ció, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent 
en l’àmbit educatiu
355-00076/11
Acord de tenir la sessió informativa 49

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

Compareixença de Jusèp-Lois Sans Socasau, president de l’Acadèmia Occitana 
de la Llengua, davant la Comissió de Cultura per a explicar l’anàlisi dels deu anys 
d’oficialitat de l’occità i les perspectives de futur
357-00333/11
Substanciació 50

Compareixença de Jaume Domingo, president de la Unió de Consells Esportius de 
Catalunya, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre les 
accions i els objectius de l’entitat per a fomentar l’esport escolar
357-00370/11
Substanciació 50

Compareixença d’Isona Passola, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, davant 
la Comissió de Cultura per a informar sobre la situació del cinema català
357-00393/11
Substanciació 50
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Compareixença d’una representació de la Comissió Cívica de la Commemoració dels 
125 anys de les Bases de Manresa davant la Comissió de Cultura per a explicar la 
finalitat de la commemoració
357-00473/11
Substanciació 50

Compareixença del director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya davant la Co-
missió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a presentar les 
conclusions del grup de treball sobre la futura llei d’arrendaments urbans
357-00475/11
Substanciació 51

Compareixença de Pedro Arrojo, doctor en física de la Universitat de Saragossa i 
expert en economia de l’aigua, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 
per a informar sobre el segrest dels sediments i les mesures per a restablir l’equili-
bri natural del delta de l’Ebre
357-00476/11
Substanciació 51

Compareixença de Raimundo Lafuente Dios, president de la Confederació Hidro-
gràfica de l’Ebre, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a infor-
mar sobre la immobilització dels sediments i les mesures per a restablir l’equilibri 
natural del delta de l’Ebre
357-00477/11
Decaïment 51

Compareixença de Carme Pous, presidenta de l’Associació Ajudam Predegent, da-
vant la Comissió d’Afers Socials i Famílies, per a informar sobre la situació de les 
persones amb deteriorament cognitiu lleu
357-00513/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 51

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 37
Convocada per al 14 de juny de 2017 52
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

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

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell que modifica el 
Reglament (UE) 648/2012 pel que fa a l’obligació de compensació, la 
suspensió de l’obligació de compensació, els requisits de notificació, 
les tècniques de reducció del risc en els contractes de derivats 
extraborsaris no compensats per una entitat de contrapartida 
central, la inscripció i la supervisió dels registres d’operacions i els 
requisits aplicables als registres d’operacions
295-00155/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la creació 
d’un portal digital únic per al subministrament d’informació, 
procediments i serveis d’assistència i resolució de problemes, i pel 
qual es modifica el Reglament (UE) 1024/2012
295-00156/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix 
el marc jurídic del Cos Europeu de Solidaritat i es modifiquen els 
reglaments (UE) 1288/2013, (UE) 1293/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 
1305/2013, (UE) 1306/2013 i la Decisió 1313/2013/UE
295-00157/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de 
la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es 
modifica la Directiva 1999/62/CE, relativa a l’aplicació de gravàmens 
als vehicles pesants de transport de mercaderies per l’ús de 
determinades infraestructures
295-00158/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica 
la Directiva 2006/1/CE, relativa a l’ús de vehicles llogats sense 
conductor en el transport de mercaderies per carretera
295-00159/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

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

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de derogació de les multes lingüístiques en l’àmbit 
del consum
202-00058/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP Cs; GP CUP-CC (reg. 61537; 61543; 61590).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.

Proposició de llei d’estabilitat pressupostària
202-00059/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP Cs; GP CUP-CC (reg. 61538; 61544; 61591).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.06.2017; 12:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou institut al barri 
de la Sagrera, de Barcelona
250-00981/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 61453 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 61453)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de tota la proposta

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar prioritzant les actuacions 
en els edificis escolars de Barcelona d’acord amb les necessitats d’escolarització es-
tablertes pel Consorci d’Educació de Barcelona i les disponibilitats pressupostàries.
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Proposta de resolució sobre els museus de Barcelona i el 
millorament de l’oferta d’exposicions d’art
250-00982/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 61470 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 02.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 61470)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació, de refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt

El Parlament de Catalunya denuncia l’incompliment de l’Estat en relació amb 
les obligacions pressupostàries contretes amb els equipaments culturals museístics 
de Barcelona, en els òrgans rectors dels quals participa sovint el ministeri d’Educa-
ció i Cultura, fent prevaler en tot cas l’autonomia i competències que en matèria de 
política cultural tenen la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments, de tal manera 
que es puguin elaborar i implementar plans de millora de l’oferta d’exposicions ar-
tístiques a tota Catalunya i la seva situació al Top Ten de visitants.

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del 
Departament d’Ensenyament
250-00986/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 61457 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 61457)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a incloure entre els 
criteris tècnics que avaluïn l’adequació de l’oferta de les empreses licitadores en els 
concursos públics per a l’adjudicació dels serveis de restauració i/o càtering que du-
gui a terme el Departament d’Ensenyament es tingui en consideració els ingredients 
que poden causar al·lèrgies o intoleràncies.

Proposta de resolució de solidaritat amb els presoners palestins en 
vaga de fam
250-00991/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 59492 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 07.06.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 59492)

Esmena 1
GP Socialista (1)
D’addició d’un nou punt 1 bis

1. bis El Parlament denuncia la pràctica de les detencions administratives i re-
clama la seva fi.
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Esmena 2
GP Socialista (2)
De modificació del punt 2

2. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a actuar, en les seves relacions 
amb entitats públiques o privades israelianes, amb observança al Dret internacional, 
en específic al Dret internacional humanitari, i de les resolucions de Nacions unides 
amb relació a l’ocupació de Palestina per part d’Israel, i tot vigilant que cap de les 
seves actuacions no contribueixin a la vulneració dels drets humans. Així mateix, 
en aquestes relacions, l’insta a exigir a les seves contraparts l’observança del Dret 
Internacional, el Dret internacional humanitari i les resolucions de les Nacions Uni-
des amb relació a l’ocupació de Palestina per part d’Israel i dels drets humans, i a 
abstenir-se d’establir-les si la contrapart és responsable de la seva vulneració.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la llibertat 
d’expressió dels càrrecs electes i la separació de poders al Regne 
d’Espanya
302-00158/11

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 61761 / Coneixement: Presidència del Parlament, 09.06.2017

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, comuni-

ca a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la moció subsegüent 
a una interpel·lació (tram. 302-00158/11) presentada el 6 de juny de 2017 i amb nú-
mero de registre 61553.

On hi diu: 
«Es per tot això que el Parlament de Catalunya:»

Hi ha de dir: 
«Es per tot això que el Parlament de Catalunya fa avinent a la ciutadania i tras-

llada al Govern:»

Palau del Parlament, 8 de juny de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el turisme
300-00179/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 61747 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.06.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la interpel·lació 
al Govern sobre turisme, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 14 i 15 de juny de 2017, amb el text següent: 

– Sobre turisme.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre les subvencions públiques als mitjans 
de comunicació privats
300-00180/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 61768 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.06.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenten la interpel-
lació al Govern sobre les subvencions públiques als mitjans de comunicació privats, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 14 i 15 
de juny de 2017, amb el text següent: 

– Sobres les subvencions públiques als mitjans de comunicació privats.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt, 

GP CUP-CC 

Interpel·lació al Govern sobre les pràctiques democràtiques de la 
Generalitat
300-00181/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 61830 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.06.2017

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

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Par-
lament, presenta la interpel·lació al Govern sobre les pràctiques democràtiques de 
la Generalitat de Catalunya, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir 
lloc els propers dies 14 i 15 de juny de 2017, amb el text següent: 
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– Sobre les pràctiques democràtiques de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

Interpel·lació al Govern sobre la coeducació
300-00182/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 61835 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.06.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 157 
del Reglament del Parlament, presenten la interpel·lació al Govern sobre coeducació, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 14 i 15 
de juny de 2017, amb el text següent: 

– Sobre coeducació.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP 

Interpel·lació al Govern sobre el model sanitari
300-00183/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 61837 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.06.2017

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la interpel-
lació al Govern sobre el model sanitari, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 14 i 15 de juny de 2017.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre els treballadors públics
300-00184/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 61838 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.06.2017

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la interpel-
lació al Govern sobre els treballadors públics, per tal que sigui substanciada en el 
Ple que ha de tenir lloc els propers dies 14 i 15 de juny de 2017.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Justícia
410-00010/11

RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 7 de juny de 2017, d’acord 
amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, ha ratificat com a president 
el diputat Lluís Guinó i Subirós per a proveir la vacant causada per la renúncia del 
diputat Germà Gordó i Aubarell.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2017
La secretària de la Comissió, Maria Dolors Rovirola i Coromí; el president de 

la Comissió, Lluís Guinó i Subirós

ELECCIÓ DE LA SECRETÀRIA

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 7 de juny de 2017, d’acord 
amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, i a proposta del Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí, ha elegit secretària la diputada Maria Dolors Rovirola i 
Coromí en substitució del diputat Lluís Guinó i Subirós.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2017
La secretària de la Comissió, Maria Dolors Rovirola i Coromí; el president de 

la Comissió, Lluís Guinó i Subirós

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials 
i Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies 
sobre l’avaluació de la coordinació per a detectar la malnutrició 
infantil inclosa en el protocol d’actuació entre els departaments 
de Treball, Afers Socials i Famílies i d’Ensenyament de prevenció, 
detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de 
maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu
354-00170/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famí-
lies, en la sessió 22, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 442.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller 
d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre el 
canvi en la presidència del Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic
354-00178/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP PPC (reg. 61164).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, 
02.06.2017.

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

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 22 de la Comissió de Justícia, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 443.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 22 de la Comissió de Justícia, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 443.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 22 de la Comissió de Justícia, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 443.
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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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 22 de la Comissió de Justícia, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 443.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 22 de la Comissió de Justícia, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 443.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 22 de la Comissió de Justícia, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 443.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 22 de la Comissió de Justícia, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 443.
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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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Justícia, en la 
sessió 22, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 443.

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

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió 22, tinguda el 07.06.2017, 
DSPC-C 443.

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

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió 22, tinguda el 07.06.2017, 
DSPC-C 443.
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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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 22 de la Comissió de Justícia, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 443.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 22 de la Comissió de Justícia, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 443.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Justícia, en la 
sessió 22, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 443.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 22 de la Comissió de Justícia, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 443.
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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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Justícia, en la 
sessió 22, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 443.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 22 de la Comissió de Justícia, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 443.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Justícia, en la 
sessió 22, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 443.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 22 de la Comissió de Justícia, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 443.
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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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 22 de la Comissió de Justícia, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 443.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 22 de la Comissió de Justícia, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 443.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 22 de la Comissió de Justícia, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 443.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Justícia, en la 
sessió 22, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 443.
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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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 22 de la Comissió de Justícia, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 443.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 22 de la Comissió de Justícia, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 443.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 22 de la Comissió de Justícia, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 443.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Justícia, en la 
sessió 22, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 443.
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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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Justícia, en la 
sessió 22, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 443.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 22 de la Comissió de Justícia, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 443.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 22 de la Comissió de Justícia, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 443.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 22 de la Comissió de Justícia, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 443.
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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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Justícia, en la 
sessió 22, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 443.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 22 de la Comissió de Justícia, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 443.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 22 de la Comissió de Justícia, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 443.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 22 de la Comissió de Justícia, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 443.
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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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 22 de la Comissió de Justícia, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 443.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 22 de la Comissió de Justícia, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 443.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de 
l’Ajuntament de Badalona amb relació a la Proposició de llei de 
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01504/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de 
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat amb relació a la Proposició 
de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01505/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb relació a la 
Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01506/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió de l’Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès
352-01507/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió de l’Ajuntament de Barcelona amb 
relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès
352-01508/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell 
Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de 
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01509/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01510/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitat-
ge, en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de 
llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01511/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitat-
ge, en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Diputació de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de 
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01512/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de 
l’Ajuntament de Badalona amb relació a la Proposició de llei 
d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de 
les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en 
l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01513/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de 
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat amb relació a la Proposició 
de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs 
de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en 
l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01514/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb relació a la 
Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de 
traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions 
que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01515/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de 
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs amb relació a la Proposició 
de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs 
de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en 
l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01516/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de 
l’Ajuntament de Barcelona amb relació a la Proposició de llei 
d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de 
les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en 
l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01517/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell 
Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei 
d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de 
les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en 
l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01518/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs 
de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en 
l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01519/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitat-
ge, en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de 
llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de 
les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en 
l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01520/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitat-
ge, en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Diputació 
de Barcelona amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del 
mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, 
personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al 
Consell Comarcal del Barcelonès
352-01521/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de 
l’Ajuntament de Badalona amb relació a la Proposició de llei de 
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01522/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de 
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat amb relació a la Proposició 
de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01523/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb relació a la 
Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01524/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de 
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs amb relació a la Proposició de 
llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01525/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de 
l’Ajuntament de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de 
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01526/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell 
Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de 
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01527/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01528/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitat-
ge, en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de 
llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01529/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitat-
ge, en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Diputació de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de 
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01530/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió de Lluís Garrido Delgado, en 
representació dels funcionaris del Consell Comarcal del Barcelonès, 
amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal 
del Barcelonès
352-01531/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.
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Proposta d’audiència en comissió de Gemma Morelló Baiget, en 
representació dels treballadors laborals del Consell Comarcal del 
Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió del 
Consell Comarcal del Barcelonès
352-01532/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en ponència de Francesc Josep Belver i Vallès, 
president del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la 
Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01533/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitat-
ge, en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Vendrell, gerent del 
Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei 
de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01534/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitat-
ge, en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en ponència de Lluís Garrido, representant 
dels funcionaris en el comitè sindical del Consell Comarcal del 
Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió del 
Consell Comarcal del Barcelonès
352-01535/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitat-
ge, en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.
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Proposta d’audiència en ponència de Gemma Morelló, representant 
dels treballadors laborals en el comitè sindical del Consell Comarcal 
del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió del 
Consell Comarcal del Barcelonès
352-01536/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitat-
ge, en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en ponència de Sebastià Grau, secretari de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01538/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitat-
ge, en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Balmón, vicepresident 
executiu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01539/11

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TRASLLAT A LA PONÈNCIA

Acord adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitat-
ge, en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Balmón, vicepresident 
executiu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01542/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió d’Ada Colau, alcaldessa de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del 
Consell Comarcal del Barcelonès
352-01543/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.
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Proposta d’audiència en comissió de Joan Callau i Bartolí, alcalde de 
Sant Adrià del Besòs, amb relació a la Proposició de llei de supressió 
del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01544/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió de Núria Parlón Gil, alcaldessa de 
Santa Coloma de Gramenet, amb relació a la Proposició de llei de 
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01545/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió de Dolors Sabater Puig, alcaldessa 
de Badalona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del 
Consell Comarcal del Barcelonès
352-01546/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió de Núria Marín i Martínez, 
alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, amb relació a la Proposició 
de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01547/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió de Francesc Josep Belver i Vallès, 
president del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la 
Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01548/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.
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Proposta d’audiència en comissió dels portaveus dels grups polítics 
del Consell Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de 
llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01549/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió del secretari del Consell Comarcal 
del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del 
Consell Comarcal del Barcelonès
352-01550/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió de l’interventor del Consell 
Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de 
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01551/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió de de Jaume Vendrell Amat, 
conseller delegat de Regesa, amb relació a la Proposició de llei de 
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01552/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió del conseller delegat de Rasa amb 
relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès
352-01553/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.
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Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Balmón, vicepresident 
executiu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de 
traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions 
que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01556/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió d’Ada Colau, alcaldessa de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del 
mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, 
personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al 
Consell Comarcal del Barcelonès
352-01557/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió de Joan Callau i Bartolí, alcalde de 
Sant Adrià del Besòs, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació 
del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, 
serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat 
corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01558/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió de Núria Parlón Gil, alcaldessa 
de Santa Coloma de Gramenet, amb relació a la Proposició de 
llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de 
les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en 
l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01559/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.
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Proposta d’audiència en comissió de Dolors Sabater Puig, alcaldessa 
de Badalona, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del 
mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, 
personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al 
Consell Comarcal del Barcelonès
352-01560/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió de Núria Marín i Martínez, 
alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, amb relació a la Proposició 
de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs 
de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en 
l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01561/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió de Francesc Josep Belver i Vallès, 
president del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la 
Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de 
traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions 
que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01562/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió dels portaveus dels grups polítics 
del Consell Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició 
de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs 
de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en 
l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01563/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.
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Proposta d’audiència en comissió del secretari del Consell Comarcal 
del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del 
mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, 
personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al 
Consell Comarcal del Barcelonès
352-01564/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió de l’interventor del Consell 
Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei 
d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de 
les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en 
l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01565/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió de de Jaume Vendrell Amat, 
conseller delegat de Regesa, amb relació a la Proposició de llei 
d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de 
les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en 
l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
352-01566/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió del conseller delegat de Rasa amb 
relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de 
Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets 
i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del 
Barcelonès
352-01567/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.
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Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Balmón, vicepresident 
executiu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01570/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió d’Ada Colau, alcaldessa de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del 
Consell Comarcal del Barcelonès
352-01571/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió de Joan Callau i Bartolí, alcalde de 
Sant Adrià del Besòs, amb relació a la Proposició de llei de supressió 
del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01572/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió de Núria Parlón Gil, alcaldessa de 
Santa Coloma de Gramenet, amb relació a la Proposició de llei de 
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01573/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió de Dolors Sabater Puig, alcaldessa 
de Badalona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del 
Consell Comarcal del Barcelonès
352-01574/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.
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Proposta d’audiència en comissió de Núria Marín i Martínez, 
alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, amb relació a la Proposició 
de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01575/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió de Francesc Josep Belver i Vallès, 
president del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la 
Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01576/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió dels portaveus dels grups polítics 
del Consell Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de 
llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01577/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió del secretari del Consell Comarcal 
del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del 
Consell Comarcal del Barcelonès
352-01578/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió de l’interventor del Consell 
Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de 
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01579/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.
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Proposta d’audiència en comissió de de Jaume Vendrell Amat, 
conseller delegat de Regesa, amb relació a la Proposició de llei de 
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-01580/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Proposta d’audiència en comissió del conseller delegat de Rasa amb 
relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès
352-01581/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
en la sessió 18, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

Sol·licitud de compareixença de Carme Pous, presidenta de 
l’Associació Ajudam Predegent, davant la Comissió d’Afers Socials 
i Famílies, perquè informi sobre la situació de les persones amb 
deteriorament cognitiu lleu
356-00676/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies, en la sessió 22, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 442.

Sol·licitud de compareixença del secretari general de Justícia davant 
la Comissió de Justícia perquè informi sobre la convocatòria de 
provisió per lliure designació del lloc de director de tractament del 
Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona
356-00681/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Justícia, en la 
sessió 22, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 443.
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Sol·licitud de compareixença del secretari general de Justícia davant 
la Comissió de Justícia perquè informi sobre la convocatòria de 
provisió per lliure designació del lloc de subdirector de tractament 
del Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona
356-00682/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Justícia, en la 
sessió 22, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 443.

Sol·licitud de compareixença del secretari general de Justícia davant 
la Comissió de Justícia perquè informi sobre el cessament de 
vuitanta-nou interins de l’àmbit penitenciari en data del 31 de maig 
de 2017
356-00683/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Justícia, en la 
sessió 22, tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 443.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior i amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació sobre el programa de prevenció i d’extinció d’incendis 
del 2017
355-00070/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 21 de la Comissió d’Interior, tinguda el 07.06.2017, 
DSPC-C 444.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb 
la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre l’avaluació 
de la coordinació per a detectar la malnutrició infantil inclosa en el 
protocol d’actuació entre els departaments de Treball, Afers Socials 
i Famílies i d’Ensenyament de prevenció, detecció, notificació, 
derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i 
adolescent en l’àmbit educatiu
355-00076/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió 22, tinguda el 07.06.2017, 
DSPC-C 442.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença de Jusèp-Lois Sans Socasau, president de 
l’Acadèmia Occitana de la Llengua, davant la Comissió de Cultura 
per a explicar l’anàlisi dels deu anys d’oficialitat de l’occità i les 
perspectives de futur
357-00333/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió de Cultura, tinguda el 07.06.2017, 
DSPC-C 445.

Compareixença de Jaume Domingo, president de la Unió de Consells 
Esportius de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies 
per a informar sobre les accions i els objectius de l’entitat per a 
fomentar l’esport escolar
357-00370/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tingu-
da el 07.06.2017, DSPC-C 442.

Compareixença d’Isona Passola, presidenta de l’Acadèmia del 
Cinema Català, davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la 
situació del cinema català
357-00393/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió de Cultura, tinguda el 07.06.2017, 
DSPC-C 445.

Compareixença d’una representació de la Comissió Cívica de la 
Commemoració dels 125 anys de les Bases de Manresa davant la 
Comissió de Cultura per a explicar la finalitat de la commemoració
357-00473/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió de Cultura, tinguda el 07.06.2017, 
DSPC-C 445.
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Compareixença del director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge per a presentar les conclusions del grup de treball sobre la 
futura llei d’arrendaments urbans
357-00475/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 18 de la Comissió de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge, tinguda el 06.06.2017, DSPC-C 439.

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
tinguda el 07.06.2017, DSPC-C 446.

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

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 13 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda 
el 07.06.2017, DSPC-C 446.

Compareixença de Carme Pous, presidenta de l’Associació Ajudam 
Predegent, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies, per a 
informar sobre la situació de les persones amb deteriorament 
cognitiu lleu
357-00513/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la sessió 22, tinguda el 
07.06.2017, DSPC-C 442.
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 37

CONVOCADA PER AL 14 DE JUNY DE 2017

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 71.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del 

Ple del Parlament, el 14 de juny de 2017, a les 10.00 h, al saló de sessions

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 14 de juny, a les 10.00 h).
2. Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i 

quart del Codi civil de Catalunya. Tram. 200-00024/11. Comissió de Justícia. Debat 
i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 426, 12).

3. 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 reactiva-
ció econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional. Tram. 
350-00002/11. President de la Generalitat. Substanciació.

4. Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de 
Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions. Tram. 202-00060/11. 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat de 
totalitat i votació de l’esmena a la totalitat (text presentat: BOPC 406, 16).

5. Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària, amb càrrec a fons 
públics, a través del Servei Català de la Salut. Tram. 200-00018/11. Comissió de Sa-
lut. Debat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 434, 3).

6. Interpel·lació al Govern sobre el turisme. Tram. 300-00179/11. Grup Parla-
mentari Socialista. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre les subvencions públiques als mitjans de comu-
nicació privats. Tram. 300-00180/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre les pràctiques democràtiques de la Generalitat. 
Tram. 300-00181/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substan-
ciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la coeducació. Tram. 300-00182/11. Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre el model sanitari. Tram. 300-00183/11. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre els treballadors públics. Tram. 300-00184/11. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el llibre i els creadors. 
Tram. 302-00154/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estratègia per a impul-
sar l’economia verda. Tram. 302-00155/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i 
votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació i la ges-
tió de l’aeroport de Barcelona - el Prat. Tram. 302-00159/11. Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el metro a l’Hospitalet 
de Llobregat. Tram. 302-00161/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.
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16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model de turisme. 
Tram. 302-00157/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a 
les famílies nombroses. Tram. 302-00156/11. Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció de la infàn-
cia i l’adolescència. Tram. 302-00160/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la llibertat d’expres-
sió dels càrrecs electes i la separació de poders al Regne d’Espanya. Tram. 302-
00158/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2017
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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	352-01473/11
	Retirada de la 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
	352-01474/11
	Retirada de la 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
	Acord sobre la 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
	Rebuig de la 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
	Rebuig de la 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
	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
	Acord sobre la 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
	Retirada de la 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
	Acord sobre la 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
	Retirada de la 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
	Acord sobre la 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
	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
	Acord sobre la 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
	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la 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
	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
	Acord sobre la 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
	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
	Retirada de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Badalona amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01504/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01505/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01506/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01507/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de l’Ajuntament de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01508/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01509/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01510/11
	Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01511/11
	Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Diputació de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01512/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Badalona amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat 
	352-01513/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que
	352-01514/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que 
	352-01515/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’
	352-01516/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Barcelona amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat
	352-01517/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’act
	352-01518/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en
	352-01519/11
	Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacion
	352-01520/11
	Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Diputació de Barcelona amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat
	352-01521/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Badalona amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01522/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01523/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01524/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01525/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01526/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01527/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01528/11
	Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01529/11
	Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Diputació de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01530/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Lluís Garrido Delgado, en representació dels funcionaris del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01531/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Gemma Morelló Baiget, en representació dels treballadors laborals del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01532/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Francesc Josep Belver i Vallès, president del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01533/11
	Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència

	Proposta d’audiència en ponència de Jaume Vendrell, gerent del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01534/11
	Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència

	Proposta d’audiència en ponència de Lluís Garrido, representant dels funcionaris en el comitè sindical del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01535/11
	Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència

	Proposta d’audiència en ponència de Gemma Morelló, representant dels treballadors laborals en el comitè sindical del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01536/11
	Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència

	Proposta d’audiència en ponència de Sebastià Grau, secretari de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01538/11
	Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència

	Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Balmón, vicepresident executiu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01539/11
	Aprovació de la sol·licitud i trasllat a la Ponència

	Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Balmón, vicepresident executiu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01542/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01543/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Joan Callau i Bartolí, alcalde de Sant Adrià del Besòs, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01544/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Núria Parlón Gil, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01545/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Dolors Sabater Puig, alcaldessa de Badalona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01546/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Núria Marín i Martínez, alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01547/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Francesc Josep Belver i Vallès, president del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01548/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió dels portaveus dels grups polítics del Consell Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01549/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió del secretari del Consell Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01550/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de l’interventor del Consell Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01551/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de de Jaume Vendrell Amat, conseller delegat de Regesa, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01552/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió del conseller delegat de Rasa amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01553/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Balmón, vicepresident executiu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i o
	352-01556/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat correspone
	352-01557/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Joan Callau i Bartolí, alcalde de Sant Adrià del Besòs, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’
	352-01558/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Núria Parlón Gil, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en 
	352-01559/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Dolors Sabater Puig, alcaldessa de Badalona, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat 
	352-01560/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Núria Marín i Martínez, alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions 
	352-01561/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Francesc Josep Belver i Vallès, president del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets 
	352-01562/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió dels portaveus dels grups polítics del Consell Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacio
	352-01563/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió del secretari del Consell Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualita
	352-01564/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de l’interventor del Consell Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actual
	352-01565/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de de Jaume Vendrell Amat, conseller delegat de Regesa, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’act
	352-01566/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió del conseller delegat de Rasa amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al Con
	352-01567/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Balmón, vicepresident executiu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01570/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01571/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Joan Callau i Bartolí, alcalde de Sant Adrià del Besòs, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01572/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Núria Parlón Gil, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01573/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Dolors Sabater Puig, alcaldessa de Badalona, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01574/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Núria Marín i Martínez, alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01575/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Francesc Josep Belver i Vallès, president del Consell Comarcal del Barcelonès, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01576/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió dels portaveus dels grups polítics del Consell Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01577/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió del secretari del Consell Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01578/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de l’interventor del Consell Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01579/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de de Jaume Vendrell Amat, conseller delegat de Regesa, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01580/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió del conseller delegat de Rasa amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-01581/11
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Carme Pous, presidenta de l’Associació Ajudam Predegent, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies, perquè informi sobre la situació de les persones amb deteriorament cognitiu lleu
	356-00676/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari general de Justícia davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la convocatòria de provisió per lliure designació del lloc de director de tractament del Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona
	356-00681/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari general de Justícia davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la convocatòria de provisió per lliure designació del lloc de subdirector de tractament del Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona
	356-00682/11
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari general de Justícia davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre el cessament de vuitanta-nou interins de l’àmbit penitenciari en data del 31 de maig de 2017
	356-00683/11
	Acord sobre la sol·licitud


	4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior i amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre el programa de prevenció i d’extinció d’incendis del 2017
	355-00070/11
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre l’avaluació de la coordinació per a detectar la malnutrició infantil inclosa en el protocol d’actuació entre els departaments de Treb
	355-00076/11
	Acord de tenir la sessió informativa


	4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Jusèp-Lois Sans Socasau, president de l’Acadèmia Occitana de la Llengua, davant la Comissió de Cultura per a explicar l’anàlisi dels deu anys d’oficialitat de l’occità i les perspectives de futur
	357-00333/11
	Substanciació

	Compareixença de Jaume Domingo, president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre les accions i els objectius de l’entitat per a fomentar l’esport escolar
	357-00370/11
	Substanciació

	Compareixença d’Isona Passola, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la situació del cinema català
	357-00393/11
	Substanciació

	Compareixença d’una representació de la Comissió Cívica de la Commemoració dels 125 anys de les Bases de Manresa davant la Comissió de Cultura per a explicar la finalitat de la commemoració
	357-00473/11
	Substanciació

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

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

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

	Compareixença de Carme Pous, presidenta de l’Associació Ajudam Predegent, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies, per a informar sobre la situació de les persones amb deteriorament cognitiu lleu
	357-00513/11
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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