
TAUL A DE CONT INGUT

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

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

2.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura de 
Comptes o altres actuacions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes de l’elaboració d’un 
informe de fiscalització sobre el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, correspo-
nent als exercicis del 2014 al 2017
253-00005/12
Rebuig 7

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’Interior amb el conseller d’Interi-
or sobre la persecució, la repressió i la monitorització dels moviments socials i els 
partits polítics
354-00132/12
Rebuig de la sol·licitud 8

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre la prevenció, l’acció i la gestió amb relació a l’emergència provocada per l’in-
cendi que ha afectat la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià
354-00142/12
Acord sobre la sol·licitud 8

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conse-
ller d’Interior i la consellera de Justícia sobre els criteris seguits en el trasllat dels 
polítics en presó provisional al Centre Penitenciari de Lledoners
354-00144/12
Rebuig de la sol·licitud 8

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’incendi de la Ribera d’Ebre
354-00146/12
Acord sobre la sol·licitud 8

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la conse-
llera de la Presidència sobre l’encàrrec al Centre d’Estudis d’Opinió d’una enquesta 
relativa a l’opinió política adreçada al conjunt de l’Estat espanyol
354-00148/12
Rebuig de la sol·licitud 9

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vice-
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la compra a CaixaBank 
dels terrenys on s’emplaçarà el Hard Rock Entertainment World
354-00150/12
Acord sobre la sol·licitud 9

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la conselle-
ra de Justícia sobre els indicis d’espionatge als servidors públics de l’Administració 
de justícia i el garantiment dels drets i les llibertats dels ciutadans
354-00152/12
Rebuig de la sol·licitud 9
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conse-
ller de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre els indicis d’espio-
natge als servidors públics de l’Administració de justícia i el garantiment dels drets 
i les llibertats dels ciutadans
354-00153/12
Rebuig de la sol·licitud 9

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vice-
president i conseller d’Economia i Hisenda sobre el Programa d’homogeneïtzació 
dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions 
socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Estat
354-00163/12
Rebuig de la sol·licitud 10

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’increment de la inseguretat i els fets delictius a Barcelona
354-00165/12
Acord sobre la sol·licitud 10

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la conse-
llera de la Presidència sobre la seva implicació en els òrgans de direcció del Con-
sell per la República
354-00169/12
Acord sobre la sol·licitud 10

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el vice-
president de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda sobre l’increment de 
publicitat institucional en el context de les retallades
354-00170/12
Acord sobre la sol·licitud 10

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre 
el compliment del deure de lleialtat institucional i de neutralitat política
354-00171/12
Sol·licitud i tramitació 11

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

Sol·licitud de compareixença de Jordi Jané i Guasch, exconseller d’Interior, davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre informacions de premsa amb relació a 
possibles entrenaments conjunts de mossos d’esquadra i membres de grups d’ex-
trema dreta independentista
356-00537/12
Rebuig de la sol·licitud 11

Sol·licitud de compareixença de Ramon Espadaler i Parcerisas, exconseller d’Interi-
or, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre informacions de premsa amb 
relació a possibles entrenaments conjunts de mossos d’esquadra i membres de 
grups d’extrema dreta independentista
356-00538/12
Rebuig de la sol·licitud 11

Sol·licitud de compareixença de Felip Puig i Godes, exconseller d’Interior, davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre informacions de premsa amb relació a 
possibles entrenaments conjunts de mossos d’esquadra i membres de grups d’ex-
trema dreta independentista
356-00539/12
Rebuig de la sol·licitud 11

Sol·licitud de compareixença de David Pont López, en representació del comitè de 
vaga de Rigging, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè infor-
mi sobre l’estabilitat laboral, l’exercici del dret de vaga i la pràctica de l’esquirolatge 
amb relació als muntadors d’escenaris que presten serveis a la Fira de Barcelona
356-00545/12
Acord sobre la sol·licitud 12

Sol·licitud de compareixença de Joan Jaume Oms, president d’Infraestructures de la 
Generalitat de Catalunya, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi 
sobre la gestió de les obres públiques del 2017 ençà
356-00549/12
Acord sobre la sol·licitud 12
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Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Hisenda davant la Comissió d’Econo-
mia i Hisenda perquè informi sobre el Programa d’homogeneïtzació dels processos i 
mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa 
el sector públic de la Generalitat a l’Estat
356-00550/12
Acord sobre la sol·licitud 12

Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament de la Vicepre-
sidència i d’Economia i Hisenda davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè 
informi sobre el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns 
de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de 
la Generalitat a l’Estat
356-00551/12
Rebuig de la sol·licitud 12

Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre 
al Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació 
dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat 
a l’Estat
356-00552/12
Rebuig de la sol·licitud 13

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Política Lingüística davant 
la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els criteris d’inclusió en el 
Cens d’entitats de foment de la llengua catalana
356-00553/12
Acord sobre la sol·licitud 13

Sol·licitud de compareixença de Francesca Guardiola Sala, delegada del Govern de la 
Generalitat de Catalunya als Països Nòrdics, davant la Comissió d’Afers Institucionals, 
perquè informi sobre les notícies que han aparegut en diversos mitjans de comuni-
cació segons les quals ha acceptat obsequis d’alt valor patrimonial de particulars
356-00554/12
Rebuig de la sol·licitud 13

Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè informi sobre les seves relacions amb persones investigades pel 
presumpte finançament il·legal de CDC
356-00555/12
Retirada de la sol·licitud 13

Sol·licitud de compareixença de Ferran Burriel, director de l’agència NothingAD, da-
vant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre l’impagament de deutes 
contrets amb proveïdors privats per part d’alts càrrecs del Govern
356-00557/12
Rebuig de la sol·licitud 14

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comissió Assessora sobre la 
Publicitat Institucional davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
la despesa destinada a publicitat institucional del 2018 ençà
356-00558/12
Acord sobre la sol·licitud 14

Sol·licitud de compareixença del secretari de Difusió i Atenció Ciutadana davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre l’avaluació que la Comissió 
Assessora sobre Publicitat Institucional fa dels objectius i l’eficàcia de la publicitat 
institucional de la Generalitat el 2018
356-00559/12
Acord sobre la sol·licitud 14

Sol·licitud de compareixença del director general de Difusió davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre l’avaluació que la Comissió Assessora 
sobre Publicitat Institucional fa dels objectius i l’eficàcia de la publicitat institucional 
de la Generalitat el 2018
356-00560/12
Acord sobre la sol·licitud 14

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre la presència de Ryanair a Catalunya
355-00089/12
Substanciació 15
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Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre les conclusions del Grup de Treball sobre la Gestió i el Finançament 
del Sistema de Vies d’Altes Prestacions
355-00090/12
Substanciació 15

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de la Presi-
dència sobre la seva implicació en els òrgans de direcció del Consell per la República
355-00093/12
Acord de tenir la sessió informativa 15

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el vicepresident de la 
Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda sobre l’increment de publicitat institu-
cional en el context de les retallades
355-00094/12
Acord de tenir la sessió informativa 15

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la pre-
venció, l’acció i la gestió amb relació a l’emergència provocada per l’incendi que ha 
afectat la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià
355-00095/12
Acord de tenir la sessió informativa 16

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’incre-
ment de la inseguretat i els fets delictius a Barcelona
355-00096/12
Acord de tenir la sessió informativa 16

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la compra a CaixaBank dels terrenys 
on s’emplaçarà el Hard Rock Entertainment World
355-00097/12
Acord de tenir la sessió informativa 16

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

Compareixença en ponència del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb re-
lació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit compe-
tencial de la Generalitat
353-00152/12
Substanciació 16

Compareixença del delegat del Govern de la Generalitat a Madrid davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a informar sobre les activitats i els projectes de la Delegació
357-00371/12
Substanciació 17

Compareixença de Joan Callau Bartolí, alcalde de Sant Adrià de Besòs, davant la 
Comissió d’Interior per a informar sobre la situació del barri de la Mina
357-00555/12
Substanciació 17

Compareixença de David Pont López, en representació del comitè de vaga de Rig-
ging, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre 
l’estabilitat laboral, l’exercici del dret de vaga i la pràctica de l’esquirolatge amb re-
lació als muntadors d’escenaris que presten serveis a la Fira de Barcelona
357-00597/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 17
Substanciació 17

Compareixença de la directora general de Política Lingüística davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a informar sobre els criteris d’inclusió en el Cens d’entitats 
de foment de la llengua catalana
357-00598/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 17

Compareixença d’una representació de la Comissió Assessora sobre la Publicitat 
Institucional davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre la des-
pesa destinada a publicitat institucional del 2018 ençà
357-00599/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 18
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Compareixença del secretari de Difusió i Atenció Ciutadana davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a informar sobre l’avaluació que la Comissió Assessora 
sobre Publicitat Institucional fa dels objectius i l’eficàcia de la publicitat institucio-
nal de la Generalitat el 2018
357-00600/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 18

Compareixença del director general de Difusió davant la Comissió d’Afers Instituci-
onals per a informar sobre l’avaluació que la Comissió Assessora sobre Publicitat 
Institucional fa dels objectius i l’eficàcia de la publicitat institucional de la Genera-
litat el 2018
357-00601/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 18

Compareixença de Joan Jaume Oms, president d’Infraestructures de la Generali-
tat de Catalunya, davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a informar sobre la 
gestió de les obres públiques del 2017 ençà
357-00602/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 18

Compareixença de la secretària d’Hisenda davant la Comissió d’Economia i Hisenda 
per a informar sobre el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes 
interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector 
públic de la Generalitat a l’Estat
357-00603/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 19

Compareixença del cap dels tècnics especialistes en desactivació d’artefactes ex-
plosius (Tedax) que va intervenir arran de l’explosió del xalet d’Alcanar (Montsià), 
en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 
17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00124/12
Substanciació 19

Compareixença del cap dels bombers que va intervenir arran de l’explosió del xalet 
d’Alcanar (Montsià), en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació so-
bre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00125/12
Substanciació 19

Compareixença del cap de la policia científica que va intervenir arran de l’explosió 
del xalet d’Alcanar (Montsià), en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00126/12
Substanciació 19

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 37
Convocada per al 25 de setembre de 2019 20
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la 
Sindicatura de Comptes o altres actuacions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes de 
l’elaboració d’un informe de fiscalització sobre el Centre d’Iniciatives 
per a la Reinserció, corresponent als exercicis del 2014 al 2017
253-00005/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de Comptes en la sessió 12, tinguda el 
19.09.2019, DSPC-C 334.
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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’Interior amb 
el conseller d’Interior sobre la persecució, la repressió i la 
monitorització dels moviments socials i els partits polítics
354-00132/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 16, tinguda el 18.09.2019, 
DSPC-C 332.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre la prevenció, l’acció i la gestió amb relació 
a l’emergència provocada per l’incendi que ha afectat la Ribera 
d’Ebre, les Garrigues i el Segrià
354-00142/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 
16, tinguda el 18.09.2019, DSPC-C 332.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb el conseller d’Interior i la consellera de Justícia sobre els 
criteris seguits en el trasllat dels polítics en presó provisional al 
Centre Penitenciari de Lledoners
354-00144/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 17, tinguda el 
18.09.2019, DSPC-C 328.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre l’incendi de la Ribera d’Ebre
354-00146/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 
16, tinguda el 18.09.2019, DSPC-C 332.



BOPC 420
23 de setembre de 2019

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa 9 

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de la Presidència sobre l’encàrrec al Centre 
d’Estudis d’Opinió d’una enquesta relativa a l’opinió política adreçada 
al conjunt de l’Estat espanyol
354-00148/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 17, tinguda el 
18.09.2019, DSPC-C 328.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre la compra a CaixaBank dels terrenys on s’emplaçarà el Hard 
Rock Entertainment World
354-00150/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, 
en la sessió 11, tinguda el 18.09.2019, DSPC-C 331.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de Justícia sobre els indicis d’espionatge als 
servidors públics de l’Administració de justícia i el garantiment dels 
drets i les llibertats dels ciutadans
354-00152/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 17, tinguda el 
18.09.2019, DSPC-C 328.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb el conseller de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge sobre els indicis d’espionatge als servidors públics de 
l’Administració de justícia i el garantiment dels drets i les llibertats 
dels ciutadans
354-00153/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 17, tinguda el 
18.09.2019, DSPC-C 328.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda sobre el 
Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns 
de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el 
sector públic de la Generalitat a l’Estat
354-00163/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 11, tinguda el 
18.09.2019, DSPC-C 331.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre l’increment de la inseguretat i els fets 
delictius a Barcelona
354-00165/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 
16, tinguda el 18.09.2019, DSPC-C 332.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de la Presidència sobre la seva implicació en els 
òrgans de direcció del Consell per la República
354-00169/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, 
en la sessió 17, tinguda el 18.09.2019, DSPC-C 328.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb el vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia i 
Hisenda sobre l’increment de publicitat institucional en el context de 
les retallades
354-00170/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, 
en la sessió 17, tinguda el 18.09.2019, DSPC-C 328.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació amb la consellera d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre el compliment del deure de 
lleialtat institucional i de neutralitat política
354-00171/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs (reg. 44605).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 18.09.2019.

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

Sol·licitud de compareixença de Jordi Jané i Guasch, exconseller 
d’Interior, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
informacions de premsa amb relació a possibles entrenaments 
conjunts de mossos d’esquadra i membres de grups d’extrema dreta 
independentista
356-00537/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 16, tinguda el 18.09.2019, 
DSPC-C 332.

Sol·licitud de compareixença de Ramon Espadaler i Parcerisas, 
exconseller d’Interior, davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre informacions de premsa amb relació a possibles entrenaments 
conjunts de mossos d’esquadra i membres de grups d’extrema dreta 
independentista
356-00538/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 16, tinguda el 18.09.2019, 
DSPC-C 332.

Sol·licitud de compareixença de Felip Puig i Godes, exconseller 
d’Interior, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
informacions de premsa amb relació a possibles entrenaments 
conjunts de mossos d’esquadra i membres de grups d’extrema dreta 
independentista
356-00539/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 16, tinguda el 18.09.2019, 
DSPC-C 332.
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Sol·licitud de compareixença de David Pont López, en representació 
del comitè de vaga de Rigging, davant la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies perquè informi sobre l’estabilitat laboral, l’exercici 
del dret de vaga i la pràctica de l’esquirolatge amb relació als 
muntadors d’escenaris que presten serveis a la Fira de Barcelona
356-00545/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies, en la sessió 16, tinguda el 18.09.2019, DSPC-C 330.

Sol·licitud de compareixença de Joan Jaume Oms, president 
d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda perquè informi sobre la gestió de les obres 
públiques del 2017 ençà
356-00549/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i 
Hisenda, en la sessió 11, tinguda el 18.09.2019, DSPC-C 331.

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Hisenda davant la 
Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre el Programa 
d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de 
tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el 
sector públic de la Generalitat a l’Estat
356-00550/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i 
Hisenda, en la sessió 11, tinguda el 18.09.2019, DSPC-C 331.

Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament 
de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda perquè informi sobre el Programa 
d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de 
tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el 
sector públic de la Generalitat a l’Estat
356-00551/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 11, tinguda el 
18.09.2019, DSPC-C 331.
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Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies davant la Comissió d’Economia 
i Hisenda perquè informi sobre al Programa d’homogeneïtzació 
dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les 
cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a 
l’Estat
356-00552/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 11, tinguda el 
18.09.2019, DSPC-C 331.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Política 
Lingüística davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre els criteris d’inclusió en el Cens d’entitats de foment de la 
llengua catalana
356-00553/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 17, tinguda el 18.09.2019, DSPC-C 328.

Sol·licitud de compareixença de Francesca Guardiola Sala, delegada 
del Govern de la Generalitat de Catalunya als Països Nòrdics, davant 
la Comissió d’Afers Institucionals, perquè informi sobre les notícies 
que han aparegut en diversos mitjans de comunicació segons les 
quals ha acceptat obsequis d’alt valor patrimonial de particulars
356-00554/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 17, tinguda el 
18.09.2019, DSPC-C 328.

Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les seves 
relacions amb persones investigades pel presumpte finançament 
il·legal de CDC
356-00555/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 17 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 18.09.2019, 
DSPC-C 328.



BOPC 420
23 de setembre de 2019

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 14

Sol·licitud de compareixença de Ferran Burriel, director de l’agència 
NothingAD, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre l’impagament de deutes contrets amb proveïdors privats per 
part d’alts càrrecs del Govern
356-00557/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 17, tinguda el 
18.09.2019, DSPC-C 328.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comissió 
Assessora sobre la Publicitat Institucional davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre la despesa destinada a publicitat 
institucional del 2018 ençà
356-00558/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 17, tinguda el 18.09.2019, DSPC-C 328.

Sol·licitud de compareixença del secretari de Difusió i Atenció 
Ciutadana davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre l’avaluació que la Comissió Assessora sobre Publicitat 
Institucional fa dels objectius i l’eficàcia de la publicitat institucional 
de la Generalitat el 2018
356-00559/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 17, tinguda el 18.09.2019, DSPC-C 328.

Sol·licitud de compareixença del director general de Difusió davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre l’avaluació que 
la Comissió Assessora sobre Publicitat Institucional fa dels objectius 
i l’eficàcia de la publicitat institucional de la Generalitat el 2018
356-00560/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institu-
cionals, en la sessió 17, tinguda el 18.09.2019, DSPC-C 328.
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de 
Territori i Sostenibilitat sobre la presència de Ryanair a Catalunya
355-00089/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 16 de la Comissió de Territori, tinguda el 
18.09.2019, DSPC-C 329.

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de 
Territori i Sostenibilitat sobre les conclusions del Grup de Treball 
sobre la Gestió i el Finançament del Sistema de Vies d’Altes 
Prestacions
355-00090/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 16 de la Comissió de Territori, tinguda el 
18.09.2019, DSPC-C 329.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la 
consellera de la Presidència sobre la seva implicació en els òrgans 
de direcció del Consell per la República
355-00093/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 17, tinguda el 18.09.2019, 
DSPC-C 328.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el 
vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre l’increment de publicitat institucional en el context de les 
retallades
355-00094/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 17, tinguda el 18.09.2019, 
DSPC-C 328.
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Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre la prevenció, l’acció i la gestió amb relació a 
l’emergència provocada per l’incendi que ha afectat la Ribera d’Ebre, 
les Garrigues i el Segrià
355-00095/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 16, tinguda el 18.09.2019, 
DSPC-C 332.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre l’increment de la inseguretat i els fets delictius a 
Barcelona
355-00096/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 16, tinguda el 18.09.2019, 
DSPC-C 332.

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre 
la compra a CaixaBank dels terrenys on s’emplaçarà el Hard Rock 
Entertainment World
355-00097/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 11, tinguda el 18.09.2019, 
DSPC-C 331.

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

Compareixença en ponència del director de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de protecció integral 
dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat
353-00152/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: PL de protecció integral dels aler-
tadors en l’àmbit competencial de la Generalitat», el 16.09.2019.
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Compareixença del delegat del Govern de la Generalitat a Madrid 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre les 
activitats i els projectes de la Delegació
357-00371/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
18.09.2019, DSPC-C 328.

Compareixença de Joan Callau Bartolí, alcalde de Sant Adrià de 
Besòs, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la situació 
del barri de la Mina
357-00555/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió d’Interior, tinguda el 18.09.2019, 
DSPC-C 332.

Compareixença de David Pont López, en representació del comitè 
de vaga de Rigging, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i 
Famílies per a informar sobre l’estabilitat laboral, l’exercici del dret 
de vaga i la pràctica de l’esquirolatge amb relació als muntadors 
d’escenaris que presten serveis a la Fira de Barcelona
357-00597/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en la sessió 16, tinguda 
el 18.09.2019, DSPC-C 330.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, tinguda el 18.09.2019, DSPC-C 330.

Compareixença de la directora general de Política Lingüística davant 
la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre els criteris 
d’inclusió en el Cens d’entitats de foment de la llengua catalana
357-00598/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 17, tinguda el 18.09.2019, 
DSPC-C 328.
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Compareixença d’una representació de la Comissió Assessora sobre 
la Publicitat Institucional davant la Comissió d’Afers Institucionals 
per a informar sobre la despesa destinada a publicitat institucional 
del 2018 ençà
357-00599/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 17, tinguda el 18.09.2019, 
DSPC-C 328.

Compareixença del secretari de Difusió i Atenció Ciutadana davant la 
Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre l’avaluació que 
la Comissió Assessora sobre Publicitat Institucional fa dels objectius 
i l’eficàcia de la publicitat institucional de la Generalitat el 2018
357-00600/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 17, tinguda el 18.09.2019, 
DSPC-C 328.

Compareixença del director general de Difusió davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a informar sobre l’avaluació que la 
Comissió Assessora sobre Publicitat Institucional fa dels objectius i 
l’eficàcia de la publicitat institucional de la Generalitat el 2018
357-00601/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 17, tinguda el 18.09.2019, 
DSPC-C 328.

Compareixença de Joan Jaume Oms, president d’Infraestructures de 
la Generalitat de Catalunya, davant la Comissió d’Economia i Hisenda 
per a informar sobre la gestió de les obres públiques del 2017 ençà
357-00602/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 11, tinguda el 18.09.2019, 
DSPC-C 331.
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Compareixença de la secretària d’Hisenda davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda per a informar sobre el Programa 
d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de 
tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el 
sector públic de la Generalitat a l’Estat
357-00603/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 11, tinguda el 18.09.2019, 
DSPC-C 331.

Compareixença del cap dels tècnics especialistes en desactivació 
d’artefactes explosius (Tedax) que va intervenir arran de l’explosió 
del xalet d’Alcanar (Montsià), en qualitat de testimoni, davant la 
Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost 
de 2017
365-00124/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemp-
tats del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda el 17.09.2019.

Compareixença del cap dels bombers que va intervenir arran de 
l’explosió del xalet d’Alcanar (Montsià), en qualitat de testimoni, 
davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 
d’Agost de 2017
365-00125/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemp-
tats del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda el 17.09.2019.

Compareixença del cap de la policia científica que va intervenir arran 
de l’explosió del xalet d’Alcanar (Montsià), en qualitat de testimoni, 
davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 
d’Agost de 2017
365-00126/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemp-
tats del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda el 17.09.2019.
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4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 37

CONVOCADA PER AL 25 DE SETEMBRE DE 2019

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 72.2 i 3 i 154 del Reglament, us convoco a la sessió següent 

del Ple del Parlament, el 25 de setembre de 2019, a les 11.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
Debat sobre l’orientació política general del Govern. Tram. 255-00008/12. Junta 

de Portaveus. Substanciació.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió
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	Sol·licitud de compareixença de Francesca Guardiola Sala, delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya als Països Nòrdics, davant la Comissió d’Afers Institucionals, perquè informi sobre les notícies que han aparegut en diversos mitjans de comunicac
	356-00554/12
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les seves relacions amb persones investigades pel presumpte finançament il·legal de CDC
	356-00555/12
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Ferran Burriel, director de l’agència NothingAD, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre l’impagament de deutes contrets amb proveïdors privats per part d’alts càrrecs del Govern
	356-00557/12
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la despesa destinada a publicitat institucional del 2018 ençà
	356-00558/12
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari de Difusió i Atenció Ciutadana davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre l’avaluació que la Comissió Assessora sobre Publicitat Institucional fa dels objectius i l’eficàcia de la publicitat i
	356-00559/12
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de Difusió davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre l’avaluació que la Comissió Assessora sobre Publicitat Institucional fa dels objectius i l’eficàcia de la publicitat institucional 
	356-00560/12
	Acord sobre la sol·licitud


	4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la presència de Ryanair a Catalunya
	355-00089/12
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les conclusions del Grup de Treball sobre la Gestió i el Finançament del Sistema de Vies d’Altes Prestacions
	355-00090/12
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre la seva implicació en els òrgans de direcció del Consell per la República
	355-00093/12
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda sobre l’increment de publicitat institucional en el context de les retallades
	355-00094/12
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la prevenció, l’acció i la gestió amb relació a l’emergència provocada per l’incendi que ha afectat la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià
	355-00095/12
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’increment de la inseguretat i els fets delictius a Barcelona
	355-00096/12
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la compra a CaixaBank dels terrenys on s’emplaçarà el Hard Rock Entertainment World
	355-00097/12
	Acord de tenir la sessió informativa


	4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença en ponència del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat
	353-00152/12
	Substanciació

	Compareixença del delegat del Govern de la Generalitat a Madrid davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre les activitats i els projectes de la Delegació
	357-00371/12
	Substanciació

	Compareixença de Joan Callau Bartolí, alcalde de Sant Adrià de Besòs, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la situació del barri de la Mina
	357-00555/12
	Substanciació

	Compareixença de David Pont López, en representació del comitè de vaga de Rigging, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre l’estabilitat laboral, l’exercici del dret de vaga i la pràctica de l’esquirolatge amb relació 
	357-00597/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Compareixença de la directora general de Política Lingüística davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre els criteris d’inclusió en el Cens d’entitats de foment de la llengua catalana
	357-00598/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre la despesa destinada a publicitat institucional del 2018 ençà
	357-00599/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del secretari de Difusió i Atenció Ciutadana davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre l’avaluació que la Comissió Assessora sobre Publicitat Institucional fa dels objectius i l’eficàcia de la publicitat institucional de
	357-00600/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director general de Difusió davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre l’avaluació que la Comissió Assessora sobre Publicitat Institucional fa dels objectius i l’eficàcia de la publicitat institucional de la Generalit
	357-00601/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joan Jaume Oms, president d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a informar sobre la gestió de les obres públiques del 2017 ençà
	357-00602/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de la secretària d’Hisenda davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a informar sobre el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de 
	357-00603/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del cap dels tècnics especialistes en desactivació d’artefactes explosius (Tedax) que va intervenir arran de l’explosió del xalet d’Alcanar (Montsià), en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i e
	365-00124/12
	Substanciació

	Compareixença del cap dels bombers que va intervenir arran de l’explosió del xalet d’Alcanar (Montsià), en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
	365-00125/12
	Substanciació

	Compareixença del cap de la policia científica que va intervenir arran de l’explosió del xalet d’Alcanar (Montsià), en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
	365-00126/12
	Substanciació
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