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Sessió 15, dimecres 3 de juliol de 2019

Comissió d’Afers Institucionals

ORDRE DEL D IA

1. Composició de la Comissió d’Afers Institucionals. Tram. 410-00002/12. Junta de 
Portaveus. Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària.

2. Compareixença de Jordi Argelaguet i Argemí, director del Centre d’Estudis d’Opi-
nió, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre l’elaboració de 
l’enquesta sobre l’opinió política adreçada al conjunt de l’Estat encarregada pel De-
partament de la Presidència. Tram. 357-00441/12. Comissió d’Afers Institucionals. 
Compareixença.

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la conse-
llera de la Presidència sobre la creació d’un servei d’escorta del president de la Ge-
neralitat. Tram. 354-00122/12. Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

4. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la conse-
llera de la Presidència sobre les declaracions de la portaveu del Govern amb relació 
als acords al món local. Tram. 354-00130/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

5. Proposta de resolució sobre les cessions del president del Govern d’Espanya da-
vant les exigències separatistes. Tram. 250-00668/12. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació (text presentat: BOPC 261, 55).

6. Proposta de resolució de petició de dimissió immediata del president del Parla-
ment per haver posat la institució al servei dels que van fer un cop a la democràcia. 
Tram. 250-00691/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: 
BOPC 267, 29).

7. Proposta de resolució sobre l’assetjament a periodistes. Tram. 250-00734/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 294, 25).

8. Proposta de resolució sobre el Consell Assessor per a l’Impuls del Fòrum Cívic i 
Social per al Debat Constituent. Tram. 250-00742/12. Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes pre-
sentades (text presentat: BOPC 303, 19; esmenes: BOPC 346, 3).

9. Proposta d’acord del Govern pel qual es dona compliment a l’article 4.2 de la Llei 
1/2019, del 15 de febrer, de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès. Tram. 
259-00002/12. Govern de la Generalitat. Acord de la Comissió sobre la proposta (text 
presentat: BOPC 362, 37; Informe de la Ponència: BOPC 372, 11).
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Punt 5 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre les cessions del president del Govern 
d’Espanya davant les exigències separatistes
250-00668/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 28820 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la Propuesta de resolución sobre las cesiones del Presidente del Gobierno 
de España ante las exigencias separatistas, para que sea sustanciada ante la Comis-
sió d’Afers Institucionals, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El nombramiento de un mediador es la última de las humillaciones a las que el 

Sr. Sánchez ha sometido a los españoles en su política de cesiones al separatismo del 
Sr. Torra, que es el mismo que a finales del año 2017 perpetró el golpe más grave a 
la Constitución desde el golpe de estado del 23F.

Considerar que el Gobierno de España tiene que servirse de una persona externa 
a las instituciones democráticas elegidas por todos los españoles para tratar cual-
quier cuestión con otra institución del Estado, es precisamente lo que desean aque-
llos que pretenden romper España.

Ningún gobierno democrático puede aceptar, como sí aceptó el Sr. Sánchez, un 
documento como el de las 21 exigencias del Sr. Torra ni tampoco consentir interfe-
rencias externas en la relación con los representantes de instituciones de su propio 
país. Lo contrario sería aceptar un chantaje y constituiría una humillación para el 
conjunto de los ciudadanos españoles que han elegido a unas instituciones y a sus 
representantes para que les protejan.

Si el Gobierno de España no se ve capaz de garantizar por sí solo la defensa de 
los intereses y derechos de todos los ciudadanos españoles, y por tanto de defender 
nuestra Constitución y nuestro sistema democrático, es necesario que dé un paso 
atrás y que llame a los españoles a las urnas para que elijan un gobierno que defien-
da con firmeza nuestros valores constitucionales y el Estado de Derecho.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña: 
1. Considera una humillación y un chantaje inaceptable el nombramiento de un 

«mediador» para negociar con los partidos separatistas fuera de las instituciones 
democráticas legítimas reconocidas por nuestra Constitución, como son las Cortes 
Generales y los parlamentos autonómicos, donde están representados todos los es-
pañoles.

2. Rechaza que se legitime a aquellos que han dado un golpe de estado, perseve-
ran en su intención de romper la convivencia entre los españoles y constantemente 
intentan desprestigiar a las instituciones democráticas de nuestro país, y con ello al 
conjunto de los españoles.

3. Rechaza la deriva del Presidente del Gobierno de España de realizar conce-
siones al separatismo, como las reflejadas en el documento de las 21 exigencias se-
paratistas aceptado por el Sr. Sánchez, con el único fin de mantenerse en el poder, 
incumpliendo su promesa de convocar elecciones.

4. Declara que el Gobierno de España debe aplicar la Constitución y debe prote-
ger a los ciudadanos catalanes de las vulneraciones constantes de sus derechos por 



CAI  
3 de juliol de 2019

3 Dossier

parte del separatismo, alentadas por el Sr. Torra, integrantes de su Gobierno y de 
los partidos que le dan apoyo, y considera imprescindible que el Gobierno de Es-
paña reconozca que el diálogo solo cabe con aquellos que aceptan el cumplimiento 
de la Ley.

5. Considera que la única salida digna a una negociación que supone una humi-
llación para la mayoría de catalanes y para el conjunto de españoles, es que el Presi-
dente del Gobierno de España cumpla su promesa y convoque de manera inmediata 
elecciones generales.

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs
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Punt 6 | Debat i votació

Proposta de resolució de petició de dimissió immediata del president 
del Parlament per haver posat la institució al servei dels que van fer 
un cop a la democràcia
250-00691/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 29487 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la Propuesta de resolución sobre la petición de la immediata di-
misión del Sr. Torrent como Presidente del Parlamento de Cataluña por ponerlo al 
servicio de los que dieron un golpe a la democracia, para que sea sustanciada ante 
el Pleno del Parlamento, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La actuación del presidente del Parlamento, Sr. Roger Torrent, repitiendo la mis-

ma actuación que la Sra. Forcadell durante los meses de ejecución del golpe a la de-
mocracia en 2017, ha vuelto a cerrar a cal y canto el Parlamento de Cataluña.

Con este toque de queda totalitario se vuelve a silenciar a los representantes de 
todos los ciudadanos, impidiéndoseles ejercer sus funciones, especialmente la de con-
trolar la acción del Govern de la Generalitat.

El cierre del Parlamento de Cataluña se debe exclusivamente a la voluntad del 
Sr. Torrent de someter esta institución democrática al exclusivo interés de los líderes 
separatistas, sin que exista ninguna causa objetiva que justifique este cierre.

El Sr. Torrent, como presidente del Parlamento, debería conocer que la función 
esencial del Parlamento de Cataluña es controlar al Govern de la Generalitat y no 
la de ser cerrado cuando así lo ordena el actual Govern de la Generalitat o los que 
dieron un golpe a la democracia.

Por todo ello, es imprescindible que el Parlamento de Cataluña pueda escoger 
una persona que ejerza las funciones de la Presidencia tras la dimisión del Sr. To-
rrent, de conformidad con la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el 
Reglamento de la Cámara y con pleno respeto a los derechos fundamentales tanto 
de los diputados como los de todos los ciudadanos a los que el Parlamento de Cata-
luña debería trabajar por representar.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 
Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña: 
1. Rechaza que los partidos separatistas sigan degradando nuestras instituciones, 

paralizando su normal funcionamiento, y, por tanto, alterando gravemente sus fun-
ciones democráticas y perjudicando al conjunto de los ciudadanos.

2. Constata que el presidente del Parlamento de Cataluña ha incumplido grave-
mente sus responsabilidades al cerrar nuevamente el Parlamento de Cataluña, impi-
diendo que el mismo ejerza, entre otras, su esencial función democrática: controlar 
al Govern de la Generalitat.

3. Insta al actual presidente del Parlamento de Cataluña a presentar inmediata-
mente su dimisión por haber faltado gravemente a los deberes del cargo y se com-
promete a iniciar seguidamente el procedimiento previsto en el Reglamento del Par-
lamento de Cataluña en su artículo 46 para sustituirle en su puesto.

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs
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Punt 7 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’assetjament a periodistes
250-00734/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 33612 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el acoso 
a periodistas, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Institucionals, con 
el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En la última edición del informe sobre la situación mundial de los Derechos Hu-

manos que elabora la diplomacia estadounidense, se niega la existencia de «presos 
políticos» en Cataluña, como afirman los políticos separatistas y replica gran parte 
de los medios de comunicación públicos y subvencionados. Con respecto a esto, el 
informe concluye: «ni el Gobierno ni ninguna organización no gubernamental de 
derechos humanos respalda esta afirmación» (que en España haya presos políticos). 
En realidad, según afirma este informe, se trata de «nueve miembros de los partidos 
políticos y de los grupos civiles a favor de la independencia de Cataluña, en prisión 
preventiva desde finales de 2017, acusados de varios delitos de rebelión, sedición y 
malversación de fondos públicos».

Por otra parte, el Departamento de Estado señala en este informe que el referén-
dum del 1 de octubre fue ilegal y que el Gobierno de España respeta la independen-
cia y la imparcialidad de la justicia.

Pero estos no son los únicos varapalos que recibe el secesionismo en este infor-
me sobre los Derechos Humanos, sino que también se hace eco de la denuncia de 
Reporteros Sin Fronteras y afirma que las autoridades autonómicas catalanas incre-
mentaron su acoso a periodistas a favor de la unidad de España en las redes sociales. 
Algo que también recoge en su libro En el huracán catalán la periodista francesa 
Sandrine Morel, y han denunciado también otros corresponsales extranjeros como 
Henry de Laguérie, Dan Hancox y Tunku Varadarajan, entre otros.

La prensa representa uno de los pilares fundamentales de la democracia, por lo 
que los periodistas deben poder realizar su trabajo en total libertad y sin presiones 
ni injerencias políticas.

Pero estos no son los únicos ataques que ha sufrido la prensa en Cataluña en los 
últimos años. Los edificios de Catalunya Ràdio o del portal digital Crónica Global 
han sido atacados y es usual ver los insultos e incluso agresiones a periodistas en 
manifestaciones de distinto signo.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Instar a los medios de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a uti-

lizar de forma rigurosa el lenguaje y a no hablar de «presos políticos» cuando se re-
fieren a políticos que están siendo juzgados por haber sido acusados de varios delitos 
de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

2) Condenar las presiones e injerencias denunciadas por los periodistas extran-
jeros en Cataluña y garantizar que van a poder realizar su trabajo en total libertad.

3) Condenar los ataques a los edificios de los medios de comunicación como los 
sufridos por Catalunya Ràdio y Crónica Global.
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4) Condenar los ataques sufridos por los periodistas en las manifestaciones.

Palacio del Parlamento, 15 de marzo de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el Consell Assessor per a l’Impuls del 
Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent
250-00742/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 34823 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre el Consell Assessor per a l’impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat 
Constituent, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Un dels anuncis del Govern de la Generalitat de Catalunya sorgit de les eleccions 

al Parlament del 21 de desembre de 2017 va ser la creació de l’anomenat fòrum cívic 
i social per al debat constituent.

En aquest sentit, va crear un Consell Assessor que afirma que declara com a ob-
jectiu impulsar un procés de debat constituent en el que la societat civil i la ciutada-
nia per definir les bases constitucionals del futur polític de Catalunya, per lliurar-les 
posteriorment a les forces polítiques «a qui correspondria convocar una Assemblea 
o Parlament Constituent».

De manera un xic confusa, des del Consell Assessor s’apunta a un procediment i 
una sèrie d’òrgans («Entesa Nacional pel Debat Constituent», «Fòrum Cívic i Soci-
al»), del qual haurien de sorgir finalment «les bases constitucionals del futur polític 
de Catalunya».

Res de l’anteriorment descrit troba encaix en els mecanismes de reforma estatu-
tària o constitucional, sinó que aparentment s’emmarca en la voluntat d’imposar, al 
marge dels elements que caracteritzen el principi democràtic (regla de la majoria, 
existència de procediments i garanties del procediment, i respecte als drets de la 
minoria), una política de fets acomplerts al conjunt de la ciutadania de Catalunya, 
pretenent donar continuïtat a la cadena de decisions polítiques encetades durant el 
Ple del 6, 7 i 8 de setembre de 2017 del Parlament de Catalunya.

Tanmateix, mesos després de la seva presentació pública, no se li coneix cap ac-
tivitat pública a l’esmentat Consell Assessor.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Dissoldre el Consell Assessor per a l’impuls del Fòrum Cívic i Social per al 

Debat Constituent, dins el termini de 15 dies d’ençà de l’aprovació d’aquesta reso-
lució.

2. Cercar, mitjançant el diàleg amb les forces polítiques catalanes i la resta d’ac-
tors socials a Catalunya, el restabliment de consensos bàsics a Catalunya.

Palau del Parlament, 26 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt,  

GP PSC-Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 39075 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 27.05.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 39075)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 2

2. Sol·licitar al govern de l’Estat la represa del diàleg amb el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya, que l’estat espanyol va abandonar unilateralment. Una mesa 
de diàleg, en la que el Govern de Catalunya, proposa un referèndum d’autodeter-
minació de Catalunya, en funció de la majoria del Parlament i que forma part dels 
grans consensos de la societat catalana.
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Punt 9 | Acord de la Comissió sobre la proposta

Proposta d’acord del Govern pel qual es dona compliment a l’article 
4.2 de la Llei 1/2019, del 15 de febrer, de supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès
259-00002/12

INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ D’AFERS INSTITUCIONALS

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
El 26 de juny de 2019 es va nomenar la ponència encarregada de tramitar la 

Proposta d’acord del Govern pel qual es dona compliment a l’article 4.2 de la Llei 
1/2019, del 15 de febrer, de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès, integra-
da pel diputats Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Anna 
Erra i Solà, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Marc Sanglas i Alcanta-
rilla, del Grup Parlamentari Republicà; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamenta-
ri Socialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem; Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Esperanza García González, del 
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

La ponència, de conformitat amb l’article 171 del Reglament del Parlament, s’ha 
reunit els dies 26 i 27 de juny de 2019. Han assessorat la ponència el lletrat Antoni 
Bayona i Rocamora i l’assessor lingüístic Joan Fibla i Sancho, i l’ha assistida la ges-
tora parlamentària Laia Grau i Figueras.

Després d’haver estudiat la Proposta d’acord del Govern pel qual es dona com-
pliment a l’article 4.2 de la Llei 1/2019, del 15 de febrer, de supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès, i les esmenes i propostes presentades, la ponència ha es-
tablert l’informe següent:

Proposta d’acord del Govern pel qual es dona compliment a l’article 4.2 
de la Llei 1/2019, del 15 de febrer, de supressió del Consell Comarcal 
del Barcelonès (tram. 259-00002/12)

PROPOSTES I ESMENES PRESENTADES

Proposta 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà

Que, amb relació a l’obertura del tràmit d’esmenes en aquest procediment par-
lamentari, és la voluntat d’aquests grups parlamentaris mantenir la proposta efec-
tuada per la Comissió Mixta de Distribució de les Competències, les Activitats i els 
Serveis del Consell Comarcal del Barcelonès.

Proposta 2
GP Socialistes i Units per Avançar

Que, amb relació a l’obertura del tràmit d’esmenes en aquest procediment parla-
mentari, és la voluntat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar mante-
nir la proposta efectuada per la Comissió Mixta de Distribució de les  Competències, 
les Activitats i els Serveis del Consell Comarcal del Barcelonès.

Proposta 3
SP del Partit Popular de Catalunya

Que, amb relació a l’obertura del tràmit d’esmenes en aquest procediment par-
lamentari, és la voluntat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
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mantenir la proposta efectuada per la Comissió Mixta de Distribució de les Compe-
tències, les Activitats i els Serveis del Consell Comarcal del Barcelonès.

Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un punt a la clàusula d’assignació del personal del grup comarcal del 
Barcelonès

Creació d’un mecanisme per acompanyar la subrogació del personal a les 
diferents entitats destinatàries

A fi i efectes de poder dotar de la seguretat jurídica a tot el procediment, ente-
nem adient la constitució d’un mecanisme que permeti acompanyar tot el procés de 
subrogació. Com indica l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors, des del moment en 
què cal un procés de negociació entre cedent, cessionari i plantilla afectada, consi-
derem necessària la creació d’una comissió que s’encarregui de vetllar pel correcte 
compliment dels paràmetres legals, i a través de la qual es puguin vehicular les dis-
crepàncies que poguessin sorgir.

Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un punt bis a la clàusula d’assignació del personal del grup comarcal 
del Barcelonès

Preveure específicament la situació del personal que es troba en situació 
d’excedència

El personal de REGESA que es troba en l’actualitat en situació d’excedència està 
amb el contracte de treball suspès. Això significa que el vincle laboral no està trencat 
i resta vigent, i que aquest personal, a l’empara de l’article 46.5 de l’Estatut dels Tre-
balladors, «conserva solo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual 
o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa».

Per tant, produint-se la successió a una altra entitat, és evident que es traspassen 
també els drets i obligacions, entre els quals s’inclou el dret preferent dels treballa-
dors excedents al reingrés en cas de vacants.

I conseqüentment, esdevé necessari incloure dins de la relació de treballadors 
aquells que estan en situació d’excedència, especificant de forma clara la data en 
què s’inicià la situació, la data en què ha de finalitzar, així com les condicions la-
borals que tenien reconegudes (antiguitat, categoria professional i salari); atès que 
la sol·licitud de reingrés podrien realitzar-la en l’entitat de destí que procedeixi a la 
subrogació del personal.

Esmena 3
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un punt ter a la clàusula d’assignació del personal del grup comarcal 
del Barcelonès

Actualitzar les dades personals de cadascuna de les persones treballadores 
al moment immediatament anterior a l’aprovació del Decret

D’altra banda, en el quadre resum amb les dades concretes de cadascuna de les 
persones ha de preveure’s específicament la seva possible modificació fins a la data 
d’efectiva subrogació.

És per això que cal preveure la necessitat de valorar i actualitzar les dades fins 
al moment immediatament anterior a l’aprovació del Decret, o bé la necessitat d’in-
troduir dins del Decret la previsió de modificació de les dades del personal a subro-
gar en cas de variar algun concepte amb anterioritat a la data d’efectiva inserció en 
l’entitat de destí (com podrien ser nous triennis, o algun reconeixement efectuat via 
Sentència judicial, etc.).
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Esmena 4
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un punt quater a la clàusula d’assignació del personal del grup 
comarcal del Barcelonès

Inclusió del calendari per a l’efectivitat de les subrogacions
Finalment, amb ànim de poder donar resposta al pressupòsit anterior, entenem 

que caldrà incloure un calendari per a l’efectivitat de les subrogacions. Així ho es-
tableix també la norma legal aplicable, quan de forma expressa preveu que s’ha 
d’informar de la data prevista de la transmissió (extrem que, d’altra banda, facilitarà 
la possibilitat de determinar amb exactitud les dades personals dels treballadors a 
subrogar).

RECOMANACIÓ DE LA PONÈNCIA

D’acord amb el que estableix l’article 4 de la Llei 1/2019, del 15 de febrer, de su-
pressió del Consell Comarcal del Barcelonès, el Parlament s’ha de pronunciar sobre 
les discrepàncies que s’hagin pogut produir en la comissió mixta a què es refereix l’ar-
ticle 3 de la Llei relacionades amb la proposta de distribució de les competències, les 
activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès que ha d’elaborar la dita 
comissió mixta.

Atesos la proposta elaborada per la comissió mixta que el Govern ha tramès al 
Parlament, les discrepàncies formulades per l’Ajuntament de Barcelona i els escrits 
presentats pels grups parlamentaris en el tràmit d’esmenes, la ponència recomana a 
la Comissió d’Afers Institucionals l’adopció de l’acord següent:

«Ratificar la proposta de distribució de les competències, les activitats i els ser-
veis del Consell Comarcal del Barcelonès elaborada per la Comissió Mixta i eleva-
da pel Govern al Parlament, a l’efecte del que estableix l’apartat 2 de l’article 4 de 
la Llei 1/2019, del 15 de febrer, de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès.»

Palau del Parlament, 27 de juny de 2019
Joan García González, GP Cs; Anna Erra i Solà, GP JxCat; Marc Sanglas i Al-

cantarilla, GP ERC; Marta Moreta Rovira, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánc-
hez, GP CatECP; Carles Riera Albert, SP CUP-CC; Esperanza García González, 
SP PPC; diputats
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