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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la pràctica del silvestrisme
250-00942/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 14, tinguda 
el 05.07.2017, DSPC-C 482.

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província 
de Tarragona en l’àmbit del medi ambient i la sostenibilitat
250-00995/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 14, tinguda 
el 05.07.2017, DSPC-C 482.

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província 
de Tarragona en l’àmbit del transport i les comunicacions
250-01002/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Territori en la sessió 23, tinguda el 05.07.2017, 
DSPC-C 479.
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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 modificació urgent del text refós de la 
llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les 
municipalitzacions
202-00060/11

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió 
tinguda el dia 4 de juliol de 2017, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’In-
forme sobre la Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei mu-
nicipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions (tram. 202-
00060/11) i les esmenes presentades, d’acord amb l’article 118.1 i concordants del 
Reglament del Parlament. La ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Marc Solsona i Aixalà

Grup Parlamentari de Ciutadans
Marina Bravo Sobrino

Grup Parlamentari Socialista
Eva Martínez Morales

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Marc Vidal i Pou

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Sergio Santamaria Santigosa

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Joan Garriga Quadres

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2017
La secretària de la Comissió, Sonia Sierra Infante; el president de la Comissió, 

Joan Garriga Quadres
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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 l’ampliació del nombre de punts de 
trobada familiar
250-01005/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 63074 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 05.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63074)

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

2. Seguir reforçant la col·laboració amb els ens locals amb l’objectiu que pres-
tin i gestionin el servei Punt de trobada mitjançant els instruments i en els terminis 
que preveu el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Amb 
l’objectiu de fer polítiques socials més àgils en la seva execució de respostes a les 
necessitats ciutadanes.

Proposta de resolució sobre l’increment i el foment de la pràctica de 
l’esport per a lluitar contra l’obesitat infantil
250-01029/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 63081 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 05.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63081)

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

1. Atenent als resultats de l’estudi sobre els hàbits esportius dels escolars a Cata-
lunya 2016, valorar iniciatives a endegar per apropar-nos als seixanta minuts diaris 
d’activitat física que recomana la Comissió Europea.

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

5. Col·laborar amb els ens locals, concretament en el marc dels Consells Espor-
tius de Catalunya, per garantir l’accés a les activitats extraescolars municipals a tots 
els nens i adolescents que pertanyen a famílies amb risc d’exclusió social.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Delegació de funcions de la presidenta del Parlament
246-00011/11

RESOLUCIÓ

D’acord amb el que disposa l’article 40 del Reglament del Parlament, i atès que 
he d’absentar-me de Catalunya del 9 a l’11 de juliol de 2017, ambdós inclosos,

Resolc: 
Delegar les funcions que em corresponen com a presidenta del Parlament en el 

vicepresident primer, l’I. Sr. Lluís M. Corominas, del 9 a l’11 de juliol de 2017 amb-
dós inclosos, o, eventualment, fins al meu retorn (tram. 246-00011/11).

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2017
Carme Forcadell i Lluís, presidenta

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Parlament 
per a donar compte de les modificacions en la composició del 
Govern
350-00003/11

ANUNCI

Anunci: president de la Generalitat (reg. 64828).
Coneixement: Presidència del Parlament, 06.07.2017.

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·legi de 
Dietistes-Nutricionistes de Catalunya davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre el paper de l’alimentació en la salut i en les 
patologies cròniques i sobre el paper dels professionals sanitaris 
graduats en nutrició
356-00687/11

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Candini i Puig, del GP JS, Jorge Soler González, del GP Cs, 
Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC, Albano Dante Fachin Pozzi, del GP CSP, 
Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC, Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-CC (reg. 
61592).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 04.07.2017.
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Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Tost i Borràs, 
director de l’Agència Catalana de Residus, davant la Comissió de 
Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la situació de 
l’abocador de Vacamorta, a Cruïlles (Baix Empordà)
356-00721/11

SOL·LICITUD

Presentació: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs (reg. 64497).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 04.07.2017.

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

Compareixença en ponència de Fàtima Taleb, regidora de 
l’Ajuntament de Badalona per Guanyem - Badalona en Comú, 
amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-
discriminació
353-00477/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 6 de la «Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte 
i la no-discriminació», el 03.07.2017.

Compareixença en ponència de Guillem Fernández, membre de 
Coop57, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la 
no-discriminació
353-00480/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 6 de la «Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte 
i la no-discriminació», el 03.07.2017.

Compareixença en ponència d’una representació de Ca la Dona 
amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-
discriminació
353-00481/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 6 de la «Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte 
i la no-discriminació», el 03.07.2017.
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Compareixença en ponència de l’adjunt general al Síndic de Greuges 
amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-
discriminació
353-00545/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de 
tracte i la no-discriminació», el 03.07.2017.
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