
TAUL A DE CONT INGUT

1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o 
memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2018, sobre el Compte general de 
les corporacions locals, corresponent a l’exercici 2016
258-00010/12
Coneixement de l’Informe 7

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2017, sobre el Compte general de 
les corporacions locals, corresponent al 2015
258-00027/11
Coneixement de l’Informe 7

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la Ciutat de la Justícia de Tarragona
250-00155/12
Rebuig 8

Proposta de resolució sobre la implantació d’un servei comú de notificacions i em-
bargaments als jutjats de Tarragona
250-00160/12
Rebuig 8

Proposta de resolució sobre la presència equilibrada de dones i homes en la Co-
missió de Codificació de Catalunya
250-00171/12
Retirada 8

Proposta de resolució sobre l’impuls de la renovació del sistema de refrigeració dels 
jutjats de Sabadell
250-00307/12
Rebuig 8

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 el fons de l’editorial Anagrama
250-00351/12
Esmenes presentades 9

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures i el transport públic
300-00023/12
Presentació: David Cid Colomer, del GP CatECP 9
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Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures que són competència de la Ge-
neralitat
300-00024/12
Presentació: GP PSC-Units 10

Interpel·lació al Govern sobre la igualtat d’oportunitats en el temps educatiu
300-00025/12
Presentació: GP PSC-Units 10

Interpel·lació al Govern sobre la seguretat viària
300-00026/12
Presentació: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 10

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat relatives al dret a la pro-
pietat privada
300-00027/12
Presentació: Xavier García Albiol, del SP PPC 11

Interpel·lació al Govern sobre l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible
300-00028/12
Presentació: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 11

Interpel·lació al Govern sobre els plans exteriors d’emergència de les centrals nuclears
300-00029/12
Presentació: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 11

Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior i la transparència
300-00030/12
Presentació: Inés Arrimadas García, del GP Cs 12

Interpel·lació al Govern sobre la garantia de l’exercici dels drets fonamentals a l’es-
pai públic
300-00031/12
Presentació: Inés Arrimadas García, del GP Cs 12

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’Economia i Hisenda amb el vice-
president i conseller d’Economia i Hisenda sobre les funcions i les activitats que 
desenvolupa l’Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics i els recursos amb 
què compta
354-00020/12
Acord sobre la sol·licitud 13

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el vicepresi-
dent del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre les accions de la Generalitat 
en la gestió de la seva imatge corporativa i les accions previstes per a impedir-ne 
la usurpació o la utilització no reglamentària
354-00026/12
Rebuig de la sol·licitud 13

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller 
de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la difusió per megafonia interna 
de la convocatòria d’una concentració en horari laboral i d’atenció al públic davant 
la Delegació del Govern a Girona
354-00033/12
Rebuig de la sol·licitud 13

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conse-
ller d’Economia i Hisenda sobre la difusió per megafonia interna de la convocatòria 
d’una concentració en horari laboral i d’atenció al públic davant la Delegació del 
Govern a Girona
354-00034/12
Rebuig de la sol·licitud 13

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre els incidents dels dies 29 de setembre i 1 d’octubre de 2018
354-00035/12
Acord sobre la sol·licitud 14
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre els operatius policials desplegats en les manifestacions dels dies 29 de se-
tembre i 1 d’octubre de 2018
354-00036/12
Acord sobre la sol·licitud 14

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre els fets de l’1 d’octubre de 2018
354-00037/12
Acord sobre la sol·licitud 14

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

Sol·licitud de compareixença de Marina Molina, en representació del Grup Fundació 
Ramon Noguera, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre la 
problemàtica de la contractació pública en el tercer sector
356-00012/12
Acord sobre la sol·licitud 14

Sol·licitud de compareixença del director de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el compliment del 
tractament i la protecció de dades personals dels ciutadans i del manteniment del 
secret estadístic
356-00189/12
Rebuig de la sol·licitud 15

Sol·licitud de compareixença de Joan Maria Piqué Fernández, director del Progra-
ma internacional de comunicació i relacions públiques Eugeni Xammar, davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les seves funcions al Departa-
ment de la Presidència
356-00190/12
Rebuig de la sol·licitud 15

Sol·licitud de compareixença del president de la Comissió Assessora sobre la Pu-
blicitat Institucional davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
l’acompliment de la campanya institucional de l’Onze de Setembre
356-00196/12
Rebuig de la sol·licitud 15

Sol·licitud de compareixença del delegat territorial del Govern de a Barcelona davant 
la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre l’exercici de les seves funcions
356-00200/12
Rebuig de la sol·licitud 15

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre els fets de l’1 d’octubre de 2018
356-00211/12
Rebuig de la sol·licitud 16

Sol·licitud de compareixença del cap del Gabinet Tècnic del Departament de la Vice-
presidència i d’Economia i Hisenda davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre els motius pels quals va rebre de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
una còpia del Registre de població de Catalunya, l’ús que se’n va fer i les entitats 
amb qui va compartir aquestes dades
356-00213/12
Rebuig de la sol·licitud 16

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre els fets 
ocorreguts el 29 de setembre i l’1 d’octubre de 2018
355-00025/12
Substanciació 16

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre els inci-
dents del 29 de setembre i l’1 d’octubre de 2018 i els operatius policials desplegats 
en les manifestacions d’aquests dos dies
355-00026/12
Acord de tenir la sessió informativa 16
Substanciació 16
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Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre les funcions i les activitats que des-
envolupa l’Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics i els recursos amb 
què compta
355-00027/12
Acord de tenir la sessió informativa 17
Substanciació 17

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

Compareixença d’una representació de la Unió Internacional per a la Defensa dels 
Motociclistes davant la Comissió de Territori per a informar sobre la seguretat vià-
ria dels motociclistes
357-00018/12
Substanciació 17

Compareixença de Luca Gervasoni, president de l’Institut Internacional per a l’Ac-
ció Noviolenta, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 
d’Agost de 2017
357-00069/12
Substanciació 17

Compareixença de Francesc Torradeflot, director de l’Associació UNESCO per al 
Diàleg Interreligiós i Interconviccional, davant la Comissió d’Investigació sobre els 
Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00072/12
Substanciació 17

Compareixença de Xantal Genovart Millet, col·laboradora de la Fundació Surt, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00073/12
Substanciació 18

Compareixença d’Aritz García Gómez, en representació de l’Associació Solidari-
tat, Desenvolupament i Pau (Sodepau), davant la Comissió d’Investigació sobre els 
Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00079/12
Substanciació 18

Compareixença de Jordi Armadans i Gil, en representació de la Fundació per la 
Pau (FundiPau), davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 
18 d’Agost de 2017
357-00080/12
Substanciació 18

Compareixença de Pere Ortega i Grasa, en representació del Centre Delàs d’Estu-
dis per la Pau, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 
d’Agost de 2017
357-00081/12
Substanciació 18

Compareixença d’Enric Morist i Güell, coordinador de la Creu Roja a Catalunya, da-
vant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a presentar l’onzè estudi de 
L’Observatori, «Pobresa intermitent: entre la recuperació i la cronificació»
357-00092/12
Substanciació 19

Compareixença de Marina Molina, en representació del Grup Fundació Ramon No-
guera, davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a informar sobre la problemà-
tica de la contractació pública en el tercer sector
357-00107/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 19

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 18
Convocada per al 24 d’octubre de 2018 19
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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

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat pel vicepresi-
dent del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00044/12
Presentació: president de la Generalitat 21

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contracte del servei de manteniment de les llicències del programari Livelink Collec-
tions Server (Basisplus) del Parlament de Catalunya
615-00010/11
Coneixement de la successió de l’empresa adjudicatària 21
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2018, sobre el 
Compte general de les corporacions locals, corresponent a l’exercici 
2016
258-00010/12

CONEIXEMENT DE L’INFORME

La Comissió de la Sindicatura de Comptes ha conegut l’Informe en la sessió 4, tin-
guda el 18.10.2018, DSPC-C 83.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2017, sobre el 
Compte general de les corporacions locals, corresponent al 2015
258-00027/11

CONEIXEMENT DE L’INFORME

La Comissió de la Sindicatura de Comptes ha conegut l’Informe en la sessió 4, tin-
guda el 18.10.2018, DSPC-C 83.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la Ciutat de la Justícia de Tarragona
250-00155/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Justícia en la sessió 4, tinguda el 18.10.2018, DSPC-C 82.

Proposta de resolució sobre la implantació d’un servei comú de 
notificacions i embargaments als jutjats de Tarragona
250-00160/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Justícia en la sessió 4, tinguda el 18.10.2018, DSPC-C 82.

Proposta de resolució sobre la presència equilibrada de dones i 
homes en la Comissió de Codificació de Catalunya
250-00171/12

RETIRADA

Retirada en la sessió 4 de la Comissió de Justícia, tinguda el 18.10.2018, DSPC-C 82.

Proposta de resolució sobre l’impuls de la renovació del sistema de 
refrigeració dels jutjats de Sabadell
250-00307/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Justícia en la sessió 4, tinguda el 18.10.2018, DSPC-C 82.
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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 el fons de l’editorial Anagrama
250-00351/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18926 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 18.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 18926)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar i inten-
sificar les gestions necessàries i vetllar, a través de les oportunes converses i nego-
ciacions amb l’editorial Anagrama, perquè el fons d’aquesta editorial romangui a 
Catalunya en el marc del projecte Patrimoni d’Editors i Editats de Catalunya de la 
Biblioteca Nacional de Catalunya.

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures i el transport públic
300-00023/12

PRESENTACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 19246 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parla-
ment, presenta la Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures i el transport 
públic, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
24 i 25 d’octubre de 2018, amb el text següent: 

– Sobre les infrastructures i el transport públic.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures que són 
competència de la Generalitat
300-00024/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 19249 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures que són com-
petència del Govern de la Generalitat, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha 
de tenir lloc els propers dies 24 i 25 d’octubre de 2018, amb el text següent: 

– Sobre les infraestructures que són competència del Govern de la Generalitat.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre la igualtat d’oportunitats en el temps 
educatiu
300-00025/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 19250 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parla-
ment, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la igualtat d’oportunitats en el temps 
educatiu, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
24 i 25 d’octubre de 2018, amb el text següent: 

– Sobre la igualtat d’oportunitats en el temps educatiu.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre la seguretat viària
300-00026/12

PRESENTACIÓ: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 19275 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, pre-
senta la Interpel·lació al Govern sobre seguretat viària, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 24 i 25 d’octubre, amb el text següent: 

– Sobre el capteniment del Govern en matèria de seguretat viària.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat relatives al 
dret a la propietat privada
300-00027/12

PRESENTACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 19276 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del 
Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat rela-
tives al dret a la propietat privada, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de 
tenir lloc els propers dies 24 i 25 d’octubre de 2018, amb el text següent: 

– Sobre les polítiques de seguretat relatives al dret a la propietat privada.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Interpel·lació al Govern sobre l’Agenda 2030 per al desenvolupament 
sostenible
300-00028/12

PRESENTACIÓ: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 19280 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel-
lació al Govern sobre l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 24 i 25 d’octubre de 
2018, amb el text següent: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació a l’Agenda 2030 per al desenvo-
lupament sostenible?

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre els plans exteriors d’emergència de les 
centrals nuclears
300-00029/12

PRESENTACIÓ: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 19281 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la In-
terpel·lació al Govern sobre els plans exteriors d’emergència nuclear de les centrals 
catalanes, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 24 i 25 d’octubre de 2018, amb el text següent: 
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– Quin és el capteniment del Govern en relació als plans exteriors d’emergència 
nuclear de les centrals catalanes?

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior i la transparència
300-00030/12

PRESENTACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 19282 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta 
la Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior i la transparència, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 24 i 25 d’octubre de 2018, 
amb el text següent: 

– Sobre l’acció exterior i la transparència.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2018
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre la garantia de l’exercici dels drets 
fonamentals a l’espai públic
300-00031/12

PRESENTACIÓ: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 19283 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la 
Interpel·lació al Govern sobre la garantia d’exercici dels drets fonamentals a l’espai 
públic, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
24 i 25 d’octubre de 2018, amb el text següent: 

– Sobre la garantia d’exercici dels drets fonamentals a l’espai públic.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2018
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs
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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’Economia i Hisenda 
amb el vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda sobre les 
funcions i les activitats que desenvolupa l’Oficina per a la Defensa 
dels Drets Civils i Polítics i els recursos amb què compta
354-00020/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, 
en la sessió 4, tinguda el 17.10.2018, DSPC-C 79.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre les accions de la Generalitat en la gestió de la seva imatge 
corporativa i les accions previstes per a impedir-ne la usurpació o la 
utilització no reglamentària
354-00026/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 4, tinguda el 17.10.2018, 
DSPC-C 76.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública 
sobre la difusió per megafonia interna de la convocatòria d’una 
concentració en horari laboral i d’atenció al públic davant la 
Delegació del Govern a Girona
354-00033/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 4, tinguda el 17.10.2018, 
DSPC-C 76.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb el conseller d’Economia i Hisenda sobre la difusió per megafonia 
interna de la convocatòria d’una concentració en horari laboral i 
d’atenció al públic davant la Delegació del Govern a Girona
354-00034/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 4, tinguda el 17.10.2018, 
DSPC-C 76.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre els incidents dels dies 29 de setembre i 1 
d’octubre de 2018
354-00035/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Interior, en la ses-
sió 4, tinguda el 17.10.2018, DSPC-C 80.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre els operatius policials desplegats en les 
manifestacions dels dies 29 de setembre i 1 d’octubre de 2018
354-00036/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Interior, en la ses-
sió 4, tinguda el 17.10.2018, DSPC-C 80.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre els fets de l’1 d’octubre de 2018
354-00037/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Interior, en la ses-
sió 4, tinguda el 17.10.2018, DSPC-C 80.

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

Sol·licitud de compareixença de Marina Molina, en representació 
del Grup Fundació Ramon Noguera, davant la Comissió d’Economia 
i Hisenda perquè informi sobre la problemàtica de la contractació 
pública en el tercer sector
356-00012/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i 
Hisenda, en la sessió 4, tinguda el 17.10.2018, DSPC-C 79.
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Sol·licitud de compareixença del director de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre el compliment del tractament i la protecció de dades personals 
dels ciutadans i del manteniment del secret estadístic
356-00189/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 4, tinguda el 17.10.2018, 
DSPC-C 76.

Sol·licitud de compareixença de Joan Maria Piqué Fernández, 
director del Programa internacional de comunicació i relacions 
públiques Eugeni Xammar, davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre les seves funcions al Departament de la 
Presidència
356-00190/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 4, tinguda el 17.10.2018, 
DSPC-C 76.

Sol·licitud de compareixença del president de la Comissió Assessora 
sobre la Publicitat Institucional davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre l’acompliment de la campanya 
institucional de l’Onze de Setembre
356-00196/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 4, tinguda el 17.10.2018, 
DSPC-C 76.

Sol·licitud de compareixença del delegat territorial del Govern de a 
Barcelona davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre l’exercici de les seves funcions
356-00200/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 4, tinguda el 17.10.2018, 
DSPC-C 76.
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Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre els fets de l’1 d’octubre 
de 2018
356-00211/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 4, tinguda el 17.10.2018, DSPC-C 80.

Sol·licitud de compareixença del cap del Gabinet Tècnic del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els motius pels 
quals va rebre de l’Institut d’Estadística de Catalunya una còpia del 
Registre de població de Catalunya, l’ús que se’n va fer i les entitats 
amb qui va compartir aquestes dades
356-00213/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 4, tinguda el 17.10.2018, 
DSPC-C 76.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre els fets ocorreguts el 29 de setembre i l’1 d’octubre 
de 2018
355-00025/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 17.10.2018, 
DSPC-C 80.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre els incidents del 29 de setembre i l’1 d’octubre 
de 2018 i els operatius policials desplegats en les manifestacions 
d’aquests dos dies
355-00026/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 4, tinguda el 17.10.2018, DSPC-C 80.

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 17.10.2018, 
DSPC-C 80.
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Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre les 
funcions i les activitats que desenvolupa l’Oficina per a la Defensa 
dels Drets Civils i Polítics i els recursos amb què compta
355-00027/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 4, tinguda el 17.10.2018, 
DSPC-C 79.

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 4 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda 
el 17.10.2018, DSPC-C 79.

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

Compareixença d’una representació de la Unió Internacional per a 
la Defensa dels Motociclistes davant la Comissió de Territori per a 
informar sobre la seguretat viària dels motociclistes
357-00018/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió de Territori, tinguda el 17.10.2018, 
DSPC-C 77.

Compareixença de Luca Gervasoni, president de l’Institut 
Internacional per a l’Acció Noviolenta, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00069/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 
del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda el 16.10.2018, DSPC-C 75.

Compareixença de Francesc Torradeflot, director de l’Associació 
UNESCO per al Diàleg Interreligiós i Interconviccional, davant la 
Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017
357-00072/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 
del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda el 16.10.2018, DSPC-C 75.
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Compareixença de Xantal Genovart Millet, col·laboradora de la 
Fundació Surt, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 
del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00073/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 
del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda el 16.10.2018, DSPC-C 75.

Compareixença d’Aritz García Gómez, en representació de 
l’Associació Solidaritat, Desenvolupament i Pau (Sodepau), davant la 
Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017
357-00079/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 
del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda el 16.10.2018, DSPC-C 75.

Compareixença de Jordi Armadans i Gil, en representació de la 
Fundació per la Pau (FundiPau), davant la Comissió d’Investigació 
sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00080/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 
del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda el 16.10.2018, DSPC-C 75.

Compareixença de Pere Ortega i Grasa, en representació del Centre 
Delàs d’Estudis per la Pau, davant la Comissió d’Investigació sobre 
els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00081/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 
del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda el 16.10.2018, DSPC-C 75.



BOPC 180
22 d’octubre de 2018

4.55.15. Convocatòries 19 

Compareixença d’Enric Morist i Güell, coordinador de la Creu Roja 
a Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
per a presentar l’onzè estudi de L’Observatori, «Pobresa intermitent: 
entre la recuperació i la cronificació»
357-00092/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, tinguda el 17.10.2018, DSPC-C 78.

Compareixença de Marina Molina, en representació del Grup 
Fundació Ramon Noguera, davant la Comissió d’Economia i Hisenda 
per a informar sobre la problemàtica de la contractació pública en el 
tercer sector
357-00107/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 4, tinguda el 17.10.2018, 
DSPC-C 79.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 18

CONVOCADA PER AL 24 D’OCTUBRE DE 2018

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

Ple del Parlament, el 24 d’octubre de 2018, a les 10.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 24 d’octubre, a les 10.00 h).
2. Situació de compatibilitat de diputats. Trams. 234-00001/12 a 234-00009/12, 

234-00011/12 a 234-00014/12, 234-00016/12 a 234-00035/12, 234-00037/12 a 
234-00077/12, 234-00079/12 a 234-00080/12, 234-00082/12, 234-00084/12 a 
234-00093/12, 234-00095/12 a 234-00105/12, 234-00107/12 a 234-00110/12, 
234-00113/12, 234-00115/12 a 234-00118/12, 234-00120/12 a 234-00137/12, 234-
00139/12 a 234-00141/12 i 234-00143/12 a 234-00148/12. Comissió de l’Estatut dels 
Diputats. Debat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 168, 101).

3. Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per 
tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb disca-
pacitat sensorial. Tram. 200-00001/12. Govern de la Generalitat. Debat de totalitat 
(text presentat: BOPC 118, 5).

4. Proposició de llei de racionalització territorial i supressió del Consell Comar-
cal del Barcelonès. Tram. 202-00015/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat de 
totalitat (text presentat: BOPC 100, 12).

5. Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs 
de les funcions, els serveis, el personal, els béns, els drets i les obligacions del Con-
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sell Comarcal del Barcelonès. Tram. 202-00016/12. Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 100, 16).

6. Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès. Tram. 
202-00024/12. Grup Parlamentari Republicà i Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 118, 36).

7. Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la presta-
ció de serveis sanitaris i sociosanitaris. Tram. 202-00021/12. Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat (text presentat: 
BOPC 106, 23).

8. Proposició de llei d’espais agraris. Tram. 202-00026/12. Grup Parlamentari 
Republicà, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar i Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat 
de totalitat (text presentat: BOPC 130, 13).

9. Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures i el transport públic. Tram. 
300-00023/12. David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures que són competència de la 
Generalitat. Tram. 300-00024/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la igualtat d’oportunitats en el temps educatiu. 
Tram. 300-00025/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substan-
ciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre l’Agenda 2030 per al desenvolupament sosteni-
ble. Tram. 300-00028/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. 
Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre els plans exteriors d’emergència de les centrals 
nuclears. Tram. 300-00029/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Repu-
blicà. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la seguretat viària. Tram. 300-00026/12. Al-
bert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat relatives al dret a la 
propietat privada. Tram. 300-00027/12. Xavier García Albiol, del Subgrup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

16. Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior i la transparència. Tram. 300-
00030/12. Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

17. Interpel·lació al Govern sobre la garantia de l’exercici dels drets fonamentals a 
l’espai públic. Tram. 300-00031/12. Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Substanciació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport 
a l’empresa. Tram. 302-00012/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil. Tram. 
302-00013/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’aniversari del cop a la 
democràcia dels mesos de setembre i octubre del 2017. Tram. 302-00014/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs escolar 
2018-2019. Tram. 302-00015/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les conseqüències so-
cials, ecològiques i laborals del model turístic. Tram. 302-00016/12. Subgrup Par-
lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació.
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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

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat 
pel vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00044/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 19072 / Coneixement: 18.10.2018

Al president del Parlament
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 6 de la Llei 13/2008, de 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant la meva absència des del dia 17 fins al dia 22 d’octubre, mentre romangui 
fora de Catalunya, exercirà la suplència en l’exercici de les funcions de la presidèn-
cia de la Generalitat el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda.

Cordialment,

Barcelona, 16 d’octubre de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 223/2018, de 16 d’octubre, pel qual es determina la persona 
que exercirà la suplència del president de la Generalitat de Catalunya, en l’exercici 
de les seves funcions, des del dia 17 fins al dia 22 d’octubre de 2018, mentre romangui 
fora de Catalunya, és publicat al DOGC 7728, de 17 d’octubre de 2018.

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contracte del servei de manteniment de les llicències del programari 
Livelink Collections Server (Basisplus) del Parlament de Catalunya
615-00010/11

CONEIXEMENT DE LA SUCCESSIÓ DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA

Acord: Mesa del Parlament, 09.10.2018

La Mesa del Parlament, en la reunió tinguda el 9 d’octubre de 2018, va acordar: 
a) Prendre nota del fet que el negoci de tecnologies de la informació de l’empresa 

Indra Sistemas, SA, es desenvolupa actualment a través de l’empresa Indra Solucio-
nes Tecnologías de la Información, SLU.

b) Declarar que a tots els efectes jurídics Indra Soluciones Tecnologías de la In-
formación, SLU, adquireix la posició jurídica d’Indra Sistemas, SA, atès que no hi 
ha cap impediment que es pugui derivar de la normativa de contractació pública, 
sens perjudici que Indra Sistemas, SA, esdevingui responsable solidari d’acord amb 
l’article 98.1 de la Llei de l’Estat 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sec-
tor públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives 
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer de 
2014.
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c) Adjuntar aquest acord a l’expedient del contracte del servei de manteniment de 
les llicències del programari Livelink Collections Server (Basisplus) del Parlament 
de Catalunya (expedient núm. 615-00010/11), signat el dia 15 de novembre de 2017.

d) Comunicar aquest acord a l’Oïdoria de Comptes del Parlament, publicar-lo i 
notificar-lo a Indra Soluciones Tecnologías de la Información, SLU, i a Indra Siste-
mas, SA.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2018
La secretària quarta, Adriana Delgado i Herreros; el president, Roger Torrent 

i Ramió
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