
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de creació de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sa-
nitaris
200-00025/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 3

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei contra l’abús bancari
202-00054/11
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 3
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 3

Proposició de llei sobre la regulació de la situació administrativa especial de sego-
na activitat del Cos de Mossos d’Esquadra, dels cossos de policies locals i del Cos 
de Bombers de la Generalitat
202-00063/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 3

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el reforç de les connexions del camí de Sant Jaume a 
Catalunya amb les rutes principals d’aquest camí
250-01086/11
Esmenes presentades 4

Proposta de resolució sobre la seguretat a la zona oest de Figueres
250-01130/11
Esmenes presentades 4

Proposta de resolució sobre el Parc de Bombers Voluntaris del Pont de Suert
250-01134/11
Esmenes presentades 5

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball amb la consellera de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies sobre les actuacions de mediació laboral per a resoldre 
els problemes a l’aeroport de Barcelona - el Prat
354-00209/11
Sol·licitud i tramitació 6

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

Sol·licitud de compareixença de Ricardo Esteban, professor titular de dret del treball 
i de la seguretat social de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió 
de Treball perquè informi sobre la legislació laboral de les persones amb discapa-
citat i trastorn mental
356-00741/11
Sol·licitud 6
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Sol·licitud de compareixença de la directora del Servei Català de Trànsit davant la 
Comissió de Seguretat Viària perquè informi sobre les campanyes d’estiu i la cam-
panya «Visió zero»
356-00766/11
Sol·licitud 6
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de creació de l’Agència Catalana de Medicaments i 
Productes Sanitaris
200-00025/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 69718).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 29.09.2017 al 02.10.2017).
Finiment del termini: 03.10.2017; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

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

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 69719; 69726).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.09.2017; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP PPC (reg. 69761; 69795).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 02.10.2017; 12:00 h.

Proposició de llei sobre la regulació de la situació administrativa 
especial de segona activitat del Cos de Mossos d’Esquadra, dels 
cossos de policies locals i del Cos de Bombers de la Generalitat
202-00063/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 69720).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 29.09.2017 al 02.10.2017).
Finiment del termini: 03.10.2017; 12:00 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el reforç de les connexions del camí de 
Sant Jaume a Catalunya amb les rutes principals d’aquest camí
250-01086/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 67866 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 22.09.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 67866)

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

1. Continuar efectuant les gestions necessàries amb les institucions públiques i 
privades que gestionen el Camí de Sant Jaume per tal de donar més visibilitat i re-
forçar les connexions del Camí de Sant Jaume a Catalunya amb les rutes principals 
d’aquest Camí.

Proposta de resolució sobre la seguretat a la zona oest de Figueres
250-01130/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 69771 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 26.09.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 69771)

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

1. Continuar el desplegament de l’operatiu continuat de control i detecció de les 
plantacions il·legals de marihuana, les quals es connecten de forma il·lícita a la xar-
xa elèctrica general.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Continuar el desplegament de un operatiu especial en el sector oest de Figue-
res, sobretot per a fer front a la problemàtica social i la inseguretat del barri de Sant 
Joan i barris colindants.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 3

3. Continuar amb els dispositius i les estratègies policials al barri de Sant Joan 
i barris colindants amb els recursos adients, com a mesura fonamental de dissuasió 
i prevenció.
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Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació del punt 5

5. Continuar facilitant la participació ciutadana per conèixer la situació concreta 
del barri de Sant Joan i barris colindants, per tal que els ciutadans tinguin conei-
xement dels seus drets i que pugin denunciar o evidenciar les possibles coaccions o 
situacions de perill on es vegin involucrats.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí (5)
De modificació i addició del punt 6

6. Continuar desenvolupant les mesures i els dispositius de seguretat adients per 
fer front a aquesta situació, en coordinació amb la policia local de Figueres, els ser-
veis socials i altres serveis municipals competents, per a dur a terme totes les me-
sures contemplades en aquesta resolució. Aquest Pla ha d’incloure un pla d’adequa-
ció i sanejament de la via pública en tota la zona oest de Figueres, de competència 
municipal.

Proposta de resolució sobre el Parc de Bombers Voluntaris del Pont 
de Suert
250-01134/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 69772 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 26.09.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 69772)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 2

2. Prendre les mesures necessàries per tal d’enfortir i millorar el model dels Bom-
bers de la Generalitat de Catalunya en el conjunt del país. Assegurar que hi ha els 
bombers necessaris en el parc de bombers del Pont de Suert per garantir el servei.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
D’addició del punt 3

3. Reorientar el parc de Bombers de Pont de Suert cap a un Parc mixt, amb la 
incorporació d’efectius de Bombers funcionaris, complementats per l’activació bom-
bers voluntaris i amb els equipaments necessaris per fer-ho possible.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball amb la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les actuacions 
de mediació laboral per a resoldre els problemes a l’aeroport de 
Barcelona - el Prat
354-00209/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Joan García González, del GP Cs (reg. 68060).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Treball, 22.09.2017.

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

Sol·licitud de compareixença de Ricardo Esteban, professor titular 
de dret del treball i de la seguretat social de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, davant la Comissió de Treball perquè informi sobre la 
legislació laboral de les persones amb discapacitat i trastorn mental
356-00741/11

SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP SOC (reg. 
67206).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 22.09.2017.

Sol·licitud de compareixença de la directora del Servei Català de 
Trànsit davant la Comissió de Seguretat Viària perquè informi sobre 
les campanyes d’estiu i la campanya «Visió zero»
356-00766/11

SOL·LICITUD

Presentació: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC (reg. 69321).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Seguretat Viària, 22.09.2017.
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