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Sol·licitud 19
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 35/XII del Parlament de Catalunya, sobre el reglament de 
regularització de situacions residencials sense títol habilitant, en 
habitatges de propietat o gestionats per administracions o entitats 
públiques
250-00046/12

APROVACIÓ

Comissió de Territori, sessió 3, 12.09.2018, DSPC-C 53

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 12 de setembre de 2018, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el reglament de regularització de si-
tuacions residencials sense títol habilitant, en habitatges de propietat o gestionats per 
administracions o entitats públiques (tram. 250-00046/12), presentada pel Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 8486).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aprovar en el termini de tres mesos el Reglament de regularització de situa-

cions residencials sense títol habilitant en habitatges de propietat o gestionats per 
administracions o entitats públiques, d’acord amb la disposició final quarta de la 
Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de 
les persones en risc d’exclusió residencial, relativa a l’ocupació d’habitatges sense 
títol habilitant, i la Moció 106/XI del Parlament de Catalunya, sobre la resposta del 
Govern al problema de l’ocupació d’habitatges, aprovada el 23 de març de 2017.

b) Incloure en el text del Reglament els aspectes que detalla l’apartat 2 de la Mo-
ció 106/XI.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2018
El secretari de la Comissió, Bernat Solé i Barril; la presidenta de la Comissió,  

Assumpta Escarp Gibert

Resolució 36/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’avaluació de 
l’efectivitat de l’impost sobre els habitatges buits
250-00047/12

APROVACIÓ

Comissió de Territori, sessió 3, 12.09.2018, DSPC-C 53

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 12 de setembre de 2018, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’avaluació de l’efectivitat de l’im-
post sobre els habitatges buits (tram. 250-00047/12), presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta-
ri Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 8316).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a analitzar, durant el primer període 

de sessions del 2019, l’efectivitat de l’impost sobre habitatges buits que estableix la 
Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l’impost sobre els habitatges buits, i de modificació 
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de normes tributàries i de la Llei 3/2012, i a presentar, si escau, una modificació a 
l’alça dels elements essencials d’aquest impost.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2018
El secretari de la Comissió, Bernat Solé i Barril; la presidenta de la Comissió,  

Assumpta Escarp Gibert

Resolució 37/XII del Parlament de Catalunya, sobre la mobilitat i el 
transport ferroviari a Tarragona
250-00080/12

APROVACIÓ

Comissió de Territori, sessió 3, 12.09.2018, DSPC-C 53

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 12 de setembre de 2018, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la mobilitat i el transport ferroviari 
a Tarragona (tram. 250-00080/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Planificar i assegurar la freqüència de trens necessària entre l’estació de Tar-

ragona i Barcelona perquè els usuaris puguin comptar amb aquest servei i es garan-
teixi la sostenibilitat en el temps d’aquest transport públic.

b) Garantir el manteniment de les freqüències actuals de trens entre les estaci-
ons de Tarragona, Altafulla, Torredembarra i Sant Vicenç de Calders o millorar-les.

c) Garantir en tot moment un transport públic de qualitat i de capacitat suficient 
entre Cambrils, Salou i Tarragona una vegada desaparegui el servei ferroviari entre 
aquestes poblacions, de manera coordinada amb la modificació ferroviària prevista.

d) Establir una connexió directa i amb la freqüència necessària per als usuaris 
entre les estacions de Tarragona i del Camp de Tarragona i, si cal, també amb l’es-
tació d’autobusos de Tarragona.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2018
El secretari de la Comissió, Bernat Solé i Barril; la presidenta de la Comissió,  

Assumpta Escarp Gibert

Resolució 38/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’esquema 
ferroviari del Camp de Tarragona
250-00084/12

APROVACIÓ

Comissió de Territori, sessió 3, 12.09.2018, DSPC-C 53

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 12 de setembre de 2018, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’esquema ferroviari del Camp de 
Tarragona (tram. 250-00084/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 
5528) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Repu-
blicà (reg. 8459).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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a) Iniciar les negociacions necessàries amb els ajuntaments de Salou i Cambrils, 
perquè en el termini més curt possible se’n pugui saber el posicionament amb rela-
ció al projecte de tren tramvia o sobre qualsevol altre projecte que solucioni la pèr-
dua de connexió entre els municipis afectats, d’acord amb el Pla territorial parcial 
del Camp de Tarragona aprovat pel Govern, que distingeix amb claredat la «desa-
fectació ferroviària» per al tram l’Hospitalet de l’Infant - Cambrils del «condiciona-
ment a tren tramvia» per al tram Cambrils - Port Aventura.

b) Definir els nous serveis de transport públic de què és titular, perquè la descon-
nexió repercuteixi al mínim possible en els ciutadans afectats, mentre no s’aprovi 
un projecte definitiu.

c) Elaborar un pla exhaustiu que informi els ajuntaments i els usuaris afectats 
sobre la situació actual, les conseqüències quant a la mobilitat i les solucions i els 
serveis que es posaran a llur disposició, perquè aquesta situació els afecti al menys 
possible.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2018
El secretari de la Comissió, Bernat Solé i Barril; la presidenta de la Comissió,  

Assumpta Escarp Gibert

Resolució 39/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls del 
projecte de tren tramvia al Camp de Tarragona
250-00087/12

APROVACIÓ

Comissió de Territori, sessió 3, 12.09.2018, DSPC-C 53

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 12 de setembre de 2018, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’impuls del projecte de tren tram-
via al Camp de Tarragona (tram. 250-00087/12), presentada pel Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 8458).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reclamar el traspàs de la línia ferroviària entre Port Aventura i Cambrils al 

Ministeri de Foment per a poder-ne impulsar el condicionament a tren tramvia.
b) Informar sobre el contingut de l’estudi «Nou tren tramvia del Camp de Tarra-

gona», tram Cambrils - Salou - Port Aventura - Tarragona, amb clau EP-TX-162224», 
encarregat el 3 maig de 2016.

c) Convocar el Consell Català de Mobilitat davant la importància d’aquestes mo-
dificacions ferroviàries.

d) Concretar l’operatiu de mobilitat en coordinació amb les administracions lo-
cals per a la posada en servei de la variant del Corredor Mediterrani entre Vandellòs 
i Vila-seca.

e) Apostar de manera decidida i immediata per l’adaptació d’aquesta infraestruc-
tura ferroviària i impulsar el projecte de tren tramvia al Camp de Tarragona.

f) Promoure el manteniment del servei de rodalia, tenint en compte les atribu-
cions de la Generalitat amb relació al servei, mentre no se’n faci la conversió a tren 
tramvia.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2018
El secretari de la Comissió, Bernat Solé i Barril; la presidenta de la Comissió,  

Assumpta Escarp Gibert
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Resolució 40/XII del Parlament de Catalunya, sobre la senyalització 
dels trams perillosos a la xarxa de carreteres
250-00094/12

APROVACIÓ

Comissió de Territori, sessió 3, 12.09.2018, DSPC-C 53

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 12 de setembre de 2018, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la senyalització dels trams perillo-
sos a la xarxa de carreteres (tram. 250-00094/12), presentada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 8305).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Millorar els sistemes d’informació als conductors sobre la localització dels 

trams més perillosos de les carreteres de Catalunya a través de tots els mitjans dis-
ponibles.

b) Millorar la senyalització dels trams més perillosos de totes les carreteres de 
la competència de la Generalitat amb el tipus de senyal que escaigui per a permetre 
que els conductors sàpiguen que es troben en una zona d’alt risc.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2018
El secretari de la Comissió, Bernat Solé i Barril; la presidenta de la Comissió,  

Assumpta Escarp Gibert

Resolució 41/XII del Parlament de Catalunya, sobre la mobilitat i el 
transport entre Tarragona i l’estació del Camp de Tarragona
250-00102/12

APROVACIÓ

Comissió de Territori, sessió 3, 12.09.2018, DSPC-C 53

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 12 de setembre de 2018, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la mobilitat i el transport entre Tar-
ragona i l’estació del Camp de Tarragona (tram. 250-00102/12), presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Planificar adequadament la connexió directa i amb la freqüència necessària 

per als usuaris entre les estacions de Tarragona i del Camp de Tarragona i, si cal, 
també amb l’estació d’autobusos de Tarragona.

b) Modificar la situació del taxi i unificar-ne el servei a les poblacions del Camp 
de Tarragona per a poder oferir una prestació més àmplia als usuaris.

c) Habilitar, en col·laboració amb Renfe, zones d’aparcament gratuït o amb preus 
assequibles amb capacitat suficient a l’entorn immediat de l’estació del Camp de 
Tarragona.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2018
El secretari de la Comissió, Bernat Solé i Barril; la presidenta de la Comissió,  

Assumpta Escarp Gibert
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la dispensació d’aigua gratuïta en bars, 
restaurants i equipaments públics
250-00227/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15183 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 17.09.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 15183)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació i addició 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Impulsar un estudi per determinar Instar a la realització d’una valoració del 

el volum de consum d’ampolles d’aigua de plàstic en als bars i restaurants a de Ca-
talunya, tenint en compte la informació ja disponible en els estudis que s’hagin dut 
a terme (com per exemple l’estudi d’implantació d’un sistema de dipòsit, devolució 
i retorn a Catalunya de l’Agència de Residus de Catalunya).

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació i addició 

2. Establir Estudiar les modificacions legals necessàries per tal que a Catalunya 
bars i restaurants serveixin aigua d’aixeta de manera gratuïta.

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació i addició 

3. Establir Estudiar una línia d’ajuts a Bars i Restaurants per instal·lar sistemes 
de filtratge d’aigua per osmosi.

Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (4)
De modificació i addició 

4. Impulsar les modificacions legislatives i reglamentaries per a la retirada de 
les Iniciar per part del Govern el desplegament gradual de mesures que facilitin 
la reducció de l’ús d’ampolles d’aigua de plàstic als equipaments públics i edificis 
institucionals i equipaments, tot garantint la dispensació d’aigua de boca gratuïta a 
través de fonts d’aigua potable als edificis.
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Proposta de resolució sobre la zonificació de la fracturació hidràulica
250-00260/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 14986 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 17.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI DE 

JUNTS PER CATALUNYA (REG. 14986)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1

1. Adaptar la Llei catalana de canvi climàtic afegint-hi la conclusió principal de 
l’informe elaborat pel Grup de Treball sobre la Investigació i l’Extracció d’Hidro-
carburs per Fractura Hidràulica, creat per Acord de Govern el 12 de febrer de 2013, 
amb l’objectiu de fixar una posició sobre la tècnica del fracking, amb el text següent: 

No es considera recomanable, amb la tecnologia actual, que s’impulsin iniciati-
ves per a l’explotació d’hidrocarburs no convencionals per fracturació hidràulica a 
Catalunya. La baixa incidència en els interessos energètics del país no justifica els 
costos socials i ecològics que podrien produir-se en aplicar aquesta tècnica. Cata-
lunya no disposa de recursos naturals que facin viable l’explotació del gas de roca 
mare. Segons la informació disponible, l’única formació geològica que seria homo-
gènia amb les que s’exploten a la resta del món està ubicada als Pirineus i la seva 
extensió, potència i contingut de matèria orgànica són clarament inferiors a aquells 
que en garantirien la viabilitat.

Proposta de resolució sobre l’abocador de Fígols
250-00264/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15182 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 17.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ, (REG. 15182)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 3

3. Continuar donant resposta a les denúncies i queixes rebudes per part de ciuta-
dans i ciutadanes, i entitats sobre l’abocador de Fígols

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 4

4. Continuar informant i coordinant les actuacions anteriors i les accions a em-
prendre amb l’Ajuntament de Tremp i el Consell Comarcal del Pallars Jussà.
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Proposta de resolució sobre les herències intestades
250-00279/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 16381; 16420).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 20.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la modificació de la cobertura del 
cobrament del lloguer (Avalloguer)
250-00280/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 16382; 16421).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 20.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el sistema de suport econòmic als 
centres especials de treball
250-00281/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 16383; 16422).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 20.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el sistema de contractació als centres 
especials de treball en els casos d’envelliment
250-00282/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 16384; 16423).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 20.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un sistema de 
certificació homologat per a la formació laboral dels centres 
especials de treball per al col·lectiu de persones amb diversitat 
funcional
250-00283/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 16385; 16424).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 20.09.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’aplicació dels protocols previstos 
sobre la captura i la retirada de l’ós Goiat
250-00284/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 16386; 16425).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 20.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el desplegament del Pla d’activitat 
física, esport i salut
250-00285/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 16387; 16426).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 20.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el suport a la transició cap a l’empresa 
ordinària dels treballadors provinents dels centres especials de 
treball
250-00286/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 16388; 16427).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 20.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el Codi risc de suïcidi
250-00287/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 16389; 16428).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 20.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’abordatge multidisciplinari del dolor 
crònic no oncològic en els pacients amb prescripció d’opiacis
250-00288/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 16390).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 20.09.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la targeta sanitària «Cuida’m»
250-00289/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 16391).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 20.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la licitació de les obres de construcció 
del centre de dia i residència per a gent gran Sabadell Parc Central
250-00290/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 16208; 16392).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 20.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la qualitat dels 
habitatges del barri dels Merinals, de Sabadell
250-00291/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 16209; 16393).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 20.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la retirada d’un monument franquista de 
Montserrat
250-00292/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 16210; 16394).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 20.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un pacte català contra la 
violència masclista
250-00293/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP CatECP (reg. 16211; 16395; 16419).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 20.09.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les actuacions de prevenció en matèria 
de consum durant la temporada estival amb relació al transport aeri
250-00294/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 16396).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 20.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la indústria dels videojocs
250-00295/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 16397).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 20.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la gestió de les condicions d’allotjament 
dels treballadors temporers de Lleida
250-00296/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 16398).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 20.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’auditoria del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
250-00297/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 16399).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 20.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment de les directrius de la 
iniciativa per a l’accessibilitat web (WAI) en les pàgines web de la 
Generalitat
250-00298/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 16400).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 20.09.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’optimització i el suport a usuaris de 
la plataforma de contractació pública de l’Administració Oberta de 
Catalunya
250-00299/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 16401).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 20.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’actualització de la guia de prestacions 
i serveis a les famílies
250-00300/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 16212; 16402).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 20.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment dels drets dels ciutadans 
atesos als centres d’urgències d’atenció primària
250-00301/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 16213; 16403).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 20.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació de l’Institut 
Voltrera, d’Abrera
250-00302/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 16214; 16404).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 20.09.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció a la dependència residencial a 
l’Hospitalet de Llobregat
250-00303/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 16405).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 20.09.2018; 10:30 h.
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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 d’Empresa i 
Coneixement amb el conseller d’Empresa i Coneixement sobre el 
procés de fusió per absorció de la Fundació CTM Centre Tecnològic 
per Eurecat i sobre els processos d’absorció de la resta de centres 
tecnològics avançats
354-00009/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Antonio Espinosa Cerrato, del GP Cs (reg. 12959).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Empresa i Coneixement, 13.09.2018.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre les mesures adoptades en matèria de 
detecció i prevenció del terrorisme gihadista i de protecció ciutadana 
el darrer any
354-00015/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs (reg. 13607).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 14.09.2018.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre les actuacions dels Mossos d’Esquadra 
davant de les persones que retiren símbols de l’espai públic
354-00017/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs (reg. 13625).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 14.09.2018.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre la informació que tenien els Mossos 
d’Esquadra provinent dels serveis d’informació dels Estats Units 
d’Amèrica amb relació a les amenaces terroristes
354-00018/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Xavier García Albiol, del SP PPC (reg. 13629).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 14.09.2018.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre les actuacions davant les agressions 
feixistes i les actuacions amb relació a la militància independentista 
al voltant dels actes d’homenatge a les víctimes dels atemptats del 
17-A
354-00019/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC (reg. 13666).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 14.09.2018.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre la manca d’efectius del Cos de Mossos 
d’Esquadra al districte de Ciutat Vella, a Barcelona
354-00024/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP (reg. 13720).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 14.09.2018.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones amb la consellera de la Presidència sobre l’aplicació del 
Pacte d’estat contra la violència de gènere a Catalunya
354-00027/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs (reg. 16215).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Igualtat de les Persones, 14.09.2018.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Empresarial de Marxants de Catalunya davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement perquè informi sobre la situació del sector
356-00169/12

SOL·LICITUD

Presentació: Xavier García Albiol, del SP PPC (reg. 12421).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 13.09.2018.

Sol·licitud de compareixença de Margarita Arboix, rectora de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement perquè informi sobre les actuacions amb relació a 
l’entitat Joves Societat Civil Catalana i l’aplicació de la sentència 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el registre 
de l’entitat al Registre d’Entitats de la Universitat Autònoma de 
Barcelona
356-00171/12

SOL·LICITUD

Presentació: Jorge Soler González, del GP Cs (reg. 12442).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 13.09.2018.

Sol·licitud de compareixença del director general de Turisme davant 
la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè faci balanç de la 
temporada d’estiu del 2018
356-00175/12

SOL·LICITUD

Presentació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units (reg. 13267).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 13.09.2018.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Universitat i Recerca 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre 
les línies prioritàries en l’àmbit universitari, de recerca i innovació, de 
la Secretaria d’Universitats i Recerca
356-00177/12

SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units (reg. 13378).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 13.09.2018.
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Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Indústria 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre el 
balanç del primer any del Pacte Nacional per a la Indústria
356-00178/12

SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units (reg. 13379).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 13.09.2018.

Sol·licitud de compareixença de Tina Recio, responsable d.I-
vaginarium, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones, perquè 
informi sobre el desplegament de la Llei 11/2014 pel que fa als 
tractament associats a la transidentitat
356-00181/12

SOL·LICITUD

Presentació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs (reg. 13560).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 14.09.2018.

Sol·licitud de compareixença del responsable de comunicació del Cos 
de Mossos d’Esquadra davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre la difusió de les actuacions dels Mossos d’Esquadra davant de 
les persones que retiren símbols de l’espai públic
356-00183/12

SOL·LICITUD

Presentació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs (reg. 13626).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.09.2018.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la manca 
d’interoperabilitat de les bases de dades dels Mossos d’Esquadra 
amb les del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim 
Organitzat
356-00185/12

SOL·LICITUD

Presentació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs (reg. 13719).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.09.2018.
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