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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les aglomeracions a la línia S2 de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya
250-00540/12
Esmenes presentades 5

Proposta de resolució sobre el canvi de zonificació tarifària del sistema integrat de 
Castellar del Vallès
250-00550/12
Esmenes presentades 5

Proposta de resolució sobre una mobilitat segura i sostenible i sobre el foment del 
transport públic del Bages cap a l’àrea metropolitana de Barcelona
250-00556/12
Esmenes presentades 6

Proposta de resolució sobre l’ordenació dels serveis de transport discrecional de 
viatgers amb conductor de vehicles de fins a nou places
250-00557/12
Esmenes presentades 7

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2019, sobre el Consell Català de 
l’Esport, corresponent al 2016
256-00024/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 7

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups 
de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre els casos de 
violència sexual denunciats en centres escolars
252-00018/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Justícia
410-00011/12
Ratificació de la presidenta 8

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Municipis 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües 
marítimes i continentals
352-01109/12
Sol·licitud 8
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en 
aigües marítimes i continentals
352-01110/12
Sol·licitud 8

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de 
Ports Esportius i Turístics amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport 
en aigües marítimes i continentals
352-01111/12
Sol·licitud 9

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació Catalana de 
Confraries de Pescadors amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport 
en aigües marítimes i continentals
352-01112/12
Sol·licitud 9

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Moviment per la Justícia 
Climàtica amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües ma-
rítimes i continentals
352-01113/12
Sol·licitud 9

Proposta d’audiència en ponència de Jorge Guillén, en representació de l’Institut 
de Ciències del Mar, amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en 
aigües marítimes i continentals
352-01114/12
Sol·licitud 9

Proposta d’audiència en ponència d’Agustín Sánchez-Arcilla Conejo, docent del La-
boratori d’Enginyeria Marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb rela-
ció a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
352-01115/12
Sol·licitud 9

Proposta d’audiència en ponència de Marc Cerdà i Domènech, expert en oceanogra-
fia i gestió del medi marí, amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport 
en aigües marítimes i continentals
352-01116/12
Sol·licitud 10

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma per la Qua-
litat de l’Aire amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües 
marítimes i continentals
352-01117/12
Sol·licitud 10

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Sector del Mar de Comis-
sions Obreres amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües 
marítimes i continentals
352-01118/12
Sol·licitud 10

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Greenpeace amb relació 
a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
352-01119/12
Sol·licitud 10

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Xarxa de Ciutats i Po-
bles cap a la Sostenibilitat amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport 
en aigües marítimes i continentals
352-01120/12
Sol·licitud 11

Proposta d’audiència en ponència de Maria García Morales, portaveu de la Plata-
forma per la Qualitat de l’Aigua, amb relació a la Proposició de llei de ports i de 
transport en aigües marítimes i continentals
352-01121/12
Sol·licitud 11
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Proposta d’audiència en ponència de Jaume Grau López, portaveu de l’Àrea de 
Natura i Biodiversitat d’Ecologistes en Acció, amb relació a la Proposició de llei de 
ports i de transport en aigües marítimes i continentals
352-01122/12
Sol·licitud 11

Proposta d’audiència en ponència de Daniel Pardo, portaveu de l’Assemblea de 
Barris per un Turisme Sostenible, amb relació a la Proposició de llei de ports i de 
transport en aigües marítimes i continentals
352-01123/12
Sol·licitud 11

Proposta d’audiència en ponència de Lydia Chaparro, membre d’Ecologistes en Ac-
ció, amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes 
i continentals
352-01124/12
Sol·licitud 12

Sol·licitud de compareixença de Joan Callau Bartolí, alcalde de Sant Adrià de Besòs, 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació del barri de la Mina
356-00434/12
Sol·licitud 12

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern 
i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat a la consellera de la 
Presidència
330-00119/12
Presentació: president de la Generalitat 12
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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 les aglomeracions a la línia S2 de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
250-00540/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 28908 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 13.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 28908)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació dels punts 1 i 2

1. A partir de l’Estudi fet el 2009 i rectificat el 2015-16, sobre les necessitats ac-
tuals i futures de la línia S2 dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, i amb 
la compra prevista de nous trens, treballar per l’objectiu que, a partir de 2021, surti 
un tren cada cinc minuts des de Sabadell i Terrassa i que en arribar a Sant Cugat, 
on convergeixen les dues línies, les freqüències també conflueixin i arribin cada dos 
minuts i mig a Barcelona.

Proposta de resolució sobre el canvi de zonificació tarifària del 
sistema integrat de Castellar del Vallès
250-00550/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 28909 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 13.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 28909)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació dels punts 1 i 2

1. Revisar en el marc del desenvolupament del projecte T-Mobilitat el sistema ta-
rifari de Castellar del Vallès amb un sistema objectiu en funció del recorregut rea-
litzat que elimini l’actual estructura zonal. En tot cas, l’establiment del nou sistema, 
requerirà de l’acord del Consell d’Administració de l’ATM de Barcelona i de la ga-
rantia de la Sostenibilitat econòmica del sistema



BOPC 349
31 de maig de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 6

Proposta de resolució sobre una mobilitat segura i sostenible i sobre 
el foment del transport públic del Bages cap a l’àrea metropolitana 
de Barcelona
250-00556/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 28910 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 13.02.2019

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

Revisar em el marc del desenvolupament del projecte T-Mobilitat el sistema 
tarifari del Bages amb un sistema objectiu en funció del recorregut realitzat que 
elimini l’actual estructura zonal, garantint la participació de les administracions 
territorials afectades.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació dels punts 3 i 4

Seguir reclamant al Ministeri de Foment la millora de les infraestructures 
ferro viàries de Rodalies de Catalunya, que afecten als serveis del Bages, per tal 
de  permetre millorar l’oferta actual de serveis amb la incorporació de més serveis 
semidirectes amb Barcelona.

Els treballs de configuració de la nova oferta s’hauran de concretar, en el marc 
del pla director de mobilitat de l’ATM de Barcelona, amb la participació de les ad-
ministracions locals del Bages.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 5

Continuar amb el seguiment del servei de transport en autobús entre Manresa  
i Barcelona, per tal de millorar la freqüència del servei exprés actual e22.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació del punt 6

Mantenir el sistema de descomptes generals i específics per a les «hores punta» 
i estudiar la seva ampliació d’horaris, tot preveient el manteniment del pla d’ac-
tuacions en la C-55, fent un seguiment de la seva evolució i implantació. Al mateix 
temps, seguir treballant per l’aplicació de la vinyeta a tot Catalunya.
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Proposta de resolució sobre l’ordenació dels serveis de transport 
discrecional de viatgers amb conductor de vehicles de fins a nou 
places
250-00557/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 28911 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 13.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 28911)

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

1. Treballar per fer possible, en règim d’atorgament d’autoritzacions per a la pres-
tació del servei de lloguer de vehicles amb conductor (VTC), el compliment en tot 
moment de la relació d’una llicència VTC per cada 30 llicències de taxi en el terri-
tori de Catalunya.

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2019, sobre el 
Consell Català de l’Esport, corresponent al 2016
256-00024/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 39356).
Pròrroga: 1 dia hàbil - última.
Finiment del termini: 31.05.2019; 10:30 h.

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre 
els casos de violència sexual denunciats en centres escolars
252-00018/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 39353; 39354).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 30.05.2019; 10:30 h.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Justícia
410-00011/12

RATIFICACIÓ DE LA PRESIDENTA

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 2 de maig de 2019, d’acord 
amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, ha ratificat com a presi-
denta la diputada Yolanda López Fernández per a proveir la vacant causada per la 
renúncia del diputat Joan Josep Nuet i Pujals.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2019
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; la presidenta de la Comissió, 

Yolanda López Fernández

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició  
de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
352-01109/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 38794).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 28.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la 
Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals
352-01110/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 38794).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 28.05.2019.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics amb relació a 
la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals
352-01111/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 38794).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 28.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Federació Catalana de Confraries de Pescadors amb relació a la 
Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals
352-01112/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 38794).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 28.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Moviment 
per la Justícia Climàtica amb relació a la Proposició de llei de ports i 
de transport en aigües marítimes i continentals
352-01113/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 38794).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 28.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència de Jorge Guillén, en representació 
de l’Institut de Ciències del Mar, amb relació a la Proposició de llei 
de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
352-01114/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 38794).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 28.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’Agustín Sánchez-Arcilla Conejo, 
docent del Laboratori d’Enginyeria Marítima de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de ports 
i de transport en aigües marítimes i continentals
352-01115/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 38794).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 28.05.2019.



BOPC 349
31 de maig de 2019

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 10

Proposta d’audiència en ponència de Marc Cerdà i Domènech, expert 
en oceanografia i gestió del medi marí, amb relació a la Proposició 
de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
352-01116/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 38794).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 28.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Plataforma per la Qualitat de l’Aire amb relació a la Proposició de llei 
de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
352-01117/12

SOL·LICITUD

Presentació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 
(reg. 38808).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 28.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Sector del 
Mar de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de 
ports i de transport en aigües marítimes i continentals
352-01118/12

SOL·LICITUD

Presentació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 
(reg. 38808).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 28.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
Greenpeace amb relació a la Proposició de llei de ports i de 
transport en aigües marítimes i continentals
352-01119/12

SOL·LICITUD

Presentació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 
(reg. 38808).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 28.05.2019.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat amb relació a la Proposició de 
llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
352-01120/12

SOL·LICITUD

Presentació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 
(reg. 38808).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 28.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència de Maria García Morales, 
portaveu de la Plataforma per la Qualitat de l’Aigua, amb relació a 
la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals
352-01121/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP CUP-CC, juntament amb un altre diputat del SP CUP-CC (reg. 
38952).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 28.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Grau López, portaveu de 
l’Àrea de Natura i Biodiversitat d’Ecologistes en Acció, amb relació 
a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals
352-01122/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP CUP-CC, juntament amb un altre diputat del SP CUP-CC (reg. 
38952).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 28.05.2019.

Proposta d’audiència en ponència de Daniel Pardo, portaveu de 
l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible, amb relació a la 
Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes  
i continentals
352-01123/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP CUP-CC, juntament amb un altre diputat del SP CUP-CC (reg. 
38952).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 28.05.2019.
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Proposta d’audiència en ponència de Lydia Chaparro, membre 
d’Ecologistes en Acció, amb relació a la Proposició de llei de ports  
i de transport en aigües marítimes i continentals
352-01124/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP CUP-CC, juntament amb un altre diputat del SP CUP-CC (reg. 
38959).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 28.05.2019.

Sol·licitud de compareixença de Joan Callau Bartolí, alcalde de Sant 
Adrià de Besòs, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la 
situació del barri de la Mina
356-00434/12

SOL·LICITUD

Presentació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-
Units (reg. 37884).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 28.05.2019.

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat a la 
consellera de la Presidència
330-00119/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 39283 / Coneixement: 29.05.2019

Al president del Parlament 
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència del conseller de Territori i Sostenibilitat, els dies 28 al 31 de 
maig de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu 
Departament la consellera de la Presidència.

Cordialment,

Barcelona, 21 de maig de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 117/2019, de 21 de maig, d’encàrrec del despatx del conseller 
de Territori i Sostenibilitat a la consellera de la Presidència, els dies 28 al 31 de maig, 
ambdós inclosos, és publicat al DOGC 7884, del 28 de maig de 2019.
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