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1.01. Lleis i altres normes

1.01.03. Decrets llei

Resolució 152/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 5/2018, 
del 16 d’octubre, sobre l’increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la 
prestació econòmica d’incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic
203-00005/12
Adopció 9

1.10. Acords i resolucions

Resolució 153/XII del Parlament de Catalunya, de creació de la Comissió d’Estudi 
de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran
252-00010/12
Adopció 9

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal
300-00032/12
Substanciació 10

Interpel·lació al Govern sobre les conseqüències de les normes imposades pels mer-
cats financers respecte a les polítiques públiques
300-00034/12
Substanciació 10

Interpel·lació al Govern sobre el Pacte nacional per a la societat digital
300-00035/12
Substanciació 10

Interpel·lació al Govern sobre les condicions laborals dels treballadors del sector turístic
300-00036/12
Substanciació 11

Interpel·lació al Govern sobre la desprotecció social
300-00037/12
Substanciació 11

Interpel·lació al Govern sobre el tracte dispensat als interns dels centres penitenciaris 
catalans
300-00038/12
Substanciació 11

Interpel·lació al Govern sobre la venda d’armes
300-00039/12
Substanciació 11

Interpel·lació al Govern sobre el col·lapse dels jutjats especialitzats en clàusules sòl
300-00040/12
Substanciació 11
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1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «La vulneració de drets fonamentals i llibertats 
públiques en ocasió de la reacció penal a l’1 d’octubre i l’aplicació de l’article 155 CE»
360-00004/12
Debat de l’Informe en el Ple 12

3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
200-00003/12
Debat de totalitat 13
Tramesa a la Comissió 13
Termini per a proposar compareixences 13

Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
200-00004/12
Debat de totalitat 13
Tramesa a la Comissió 13
Termini per a proposar compareixences 13

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de lluita contra la corrupció i protecció dels denunciants
202-00017/12
Debat de totalitat 14
Tramesa a la Comissió 14
Termini per a proposar compareixences 14

Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de 
la Generalitat
202-00022/12
Debat de totalitat 14
Tramesa a la Comissió 14
Termini per a proposar compareixences 14

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

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 23/2017, sobre el Sistema d’Emer-
gències Mèdiques, corresponent als exercicis del període 2012-2015
256-00001/12
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 15

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2017, sobre les subvencions i al-
tres ajuts del Departament d’Ensenyament, corresponent al 2015
256-00002/12
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 18

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2017, sobre el Consorci de l’Ins-
titut Ramon Llull corresponent a l’exercici 2015
256-00003/12
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 21

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2015
257-00003/11
Dictamen de la Comissió de la Sindicatura de Comptes 23

4. Informació

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a informar sobre 
els darrers esdeveniments de l’actualitat política i judicial
350-00002/12
Substanciació 25
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la con-
sellera de la Presidència sobre els vincles i les relacions de la Generalitat amb el 
Consell per la República i l’Assemblea d’Electes de Catalunya
354-00046/12
Sol·licitud i tramitació 25

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre els càlculs econòmics de la reversió 
de la concessió d’Aigües Ter Llobregat
354-00049/12
Sol·licitud i tramitació 25

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de 
Territori i Sostenibilitat sobre els càlculs econòmics de la reversió de la concessió 
d’Aigües Ter Llobregat
354-00050/12
Sol·licitud i tramitació 26

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre la reclamació a l’empresa Acciona per la resolució del 
contracte d’Aigües Ter Llobregat
354-00051/12
Sol·licitud i tramitació 26

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

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Badalona 
amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i 
de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions del Consell 
Comarcal del Barcelonès
352-00001/12
Sol·licitud 26

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de l’Hospitalet 
de Llobregat amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de 
Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions 
del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00002/12
Sol·licitud 26

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa co-
marcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i 
obligacions del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00003/12
Sol·licitud 27

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Sant Adrià 
de Besòs amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Ca-
talunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions del 
Consell Comarcal del Barcelonès
352-00004/12
Sol·licitud 27

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Barcelo-
na amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya 
i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions del Consell 
Comarcal del Barcelonès
352-00005/12
Sol·licitud 27

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Comarcal del 
Barcelonès amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de 
Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions 
del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00006/12
Sol·licitud 27
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Municipis 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de 
Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions 
del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00007/12
Sol·licitud 28

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa co-
marcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i 
obligacions del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00008/12
Sol·licitud 28

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Diputació de Barcelona 
amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i 
de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions del Consell 
Comarcal del Barcelonès
352-00009/12
Sol·licitud 28

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de 
Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions 
del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00010/12
Sol·licitud 28

Proposta d’audiència en comissió del director de l’Institut d’Estudis Regionals i Me-
tropolitans de Barcelona amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa 
comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets 
i obligacions del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00011/12
Sol·licitud 29

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions Obreres amb 
relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de 
traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions del Consell Co-
marcal del Barcelonès
352-00012/12
Sol·licitud 29

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió General de Tre-
balladors amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Ca-
talunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions del 
Consell Comarcal del Barcelonès
352-00013/12
Sol·licitud 29

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Confederació d’Asso-
ciacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del 
mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, 
drets i obligacions del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00014/12
Sol·licitud 29

Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Nel·lo i Colom, doctor en geografia i expert 
en organització territorial, amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa 
comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets 
i obligacions del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00015/12
Sol·licitud 30

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Badalona 
amb relació a la Proposició de llei de racionalització territorial i supressió del Con-
sell Comarcal del Barcelonès
352-00016/12
Sol·licitud 30
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de l’Hospitalet 
de Llobregat amb relació a la Proposició de llei de racionalització territorial i supressió 
del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00017/12
Sol·licitud 30

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet amb relació a la Proposició de llei de racionalització territorial i supressió del 
Consell Comarcal del Barcelonès
352-00018/12
Sol·licitud 30

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Sant Adrià 
de Besòs amb relació a la Proposició de llei de racionalització territorial i supressió 
del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00019/12
Sol·licitud 31

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Barce-
lona amb relació a la Proposició de llei de racionalització territorial i supressió del 
Consell Comarcal del Barcelonès
352-00020/12
Sol·licitud 31

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Comarcal del Bar-
celonès amb relació a la Proposició de llei de racionalització territorial i supressió 
del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00021/12
Sol·licitud 31

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Municipis 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de racionalització territorial i su-
pressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00022/12
Sol·licitud 31

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de racionalització territo-
rial i supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00023/12
Sol·licitud 32

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Diputació de Barcelona 
amb relació a la Proposició de llei de racionalització territorial i supressió del Con-
sell Comarcal del Barcelonès
352-00024/12
Sol·licitud 32

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei de racionalització territorial i supressió 
del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00025/12
Sol·licitud 32

Proposta d’audiència en comissió del director de l’Institut d’Estudis Regionals i Me-
tropolitans de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de racionalització terri-
torial i supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00026/12
Sol·licitud 32

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions Obreres amb 
relació a la Proposició de llei de racionalització territorial i supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès
352-00027/12
Sol·licitud 33

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió General de Tre-
balladors amb relació a la Proposició de llei de racionalització territorial i supressió 
del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00028/12
Sol·licitud 33
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Confederació d’Asso-
ciacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de racionalització 
territorial i supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00029/12
Sol·licitud 33

Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Nel·lo i Colom, doctor en geografia i ex-
pert en organització territorial, amb relació a la Proposició de llei de racionalització 
territorial i supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00030/12
Sol·licitud 33

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Badalona 
amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00031/12
Sol·licitud 34

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de l’Hospi-
talet de Llobregat amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Co-
marcal del Barcelonès
352-00032/12
Sol·licitud 34

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès
352-00033/12
Sol·licitud 34

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Sant Adrià 
de Besòs amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès
352-00034/12
Sol·licitud 34

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Barcelona 
amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00035/12
Sol·licitud 34

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Comarcal del 
Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal 
del Barcelonès
352-00036/12
Sol·licitud 35

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Municipis 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal 
del Barcelonès
352-00037/12
Sol·licitud 35

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès
352-00038/12
Sol·licitud 35

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Diputació de Barcelona 
amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00039/12
Sol·licitud 35

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal 
del Barcelonès
352-00040/12
Sol·licitud 35

Proposta d’audiència en comissió del director de l’Institut d’Estudis Regionals i Me-
tropolitans de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès
352-00041/12
Sol·licitud 36
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions Obreres amb 
relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00042/12
Sol·licitud 36

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió General de Tre-
balladors amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès
352-00043/12
Sol·licitud 36

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Confederació d’Asso-
ciacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de supressió del 
Consell Comarcal del Barcelonès
352-00044/12
Sol·licitud 36

Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Nel·lo i Colom, doctor en geografia i ex-
pert en organització territorial, amb relació a la Proposició de llei de supressió del 
Consell Comarcal del Barcelonès
352-00045/12
Sol·licitud 36

Sol·licitud de compareixença del president de la Comissió Assessora sobre la Publici-
tat Institucional davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el grau 
de compliment de la Llei 18/2000, per la qual es regula la publicitat institucional, en la 
campanya institucional de presentació del Consell per la República
356-00231/12
Sol·licitud 37

Sol·licitud de compareixença de Jordi Agustí i Vergés, director de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la gestió dels recursos hídrics 
dels pantans de Riudecanyes i de Siurana
356-00234/12
Sol·licitud 37

Sol·licitud de compareixença de Miquel Ángel Prats i Fabra, administrador de la Co-
munitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, davant la Comissió de Territori perquè 
informi sobre la gestió dels recursos hídrics dels pantans de Riudecanyes i de Siurana
356-00235/12
Sol·licitud 37
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01. Lleis i altres normes

1.01.03. Decrets llei

Resolució 152/XII del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 5/2018, del 16 d’octubre, sobre l’increment retributiu per 
al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat 
temporal aplicable al personal del sector públic
203-00005/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 19, 07.11.2018, DSPC-P 25

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de novembre de 2018, ha debatut 
el Decret llei 5/2018, del 16 d’octubre, sobre l’increment retributiu per al 2018 i el 
règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal aplicable al per-
sonal del sector públic (tram. 203-00005/12), i ha aprovat la resolució següent, que, 
d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament, ha d’ésser publicada en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 5/2018, del 16 d’octubre, sobre l’increment retributiu per al 2018 i el règim 
de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal aplicable al personal 
del sector públic.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent 

i Ramió

1.10. Acords i resolucions

Resolució 153/XII del Parlament de Catalunya, de creació de la 
Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat 
de Vida de la Gent Gran
252-00010/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 19, 08.11.2018, DSPC-P 26

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de novembre de 2018, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de les políti-
ques per al millorament de la qualitat de vida de la gent gran (tram. 252-00010/12), 
i, d’acord amb l’article 66 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya crea la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Mi-

llorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran (CEPMIQUAG).

Tipus de comissió
És una comissió específica per a l’estudi de les polítiques per al millorament de 

la qualitat de vida de la gent gran, d’acord amb el que estableix l’article 63 del Re-
glament del Parlament.
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Composició
La Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de 

Vida de la Gent Gran ha d’ésser integrada per un membre de cada grup parlamen-
tari i ha de tenir una mesa col·legiada. Es regula d’acord amb les disposicions del 
Reglament del Parlament per a aquest tipus d’òrgan. No obstant això, els grups par-
lamentaris que tinguin algun membre de la Comissió exercint funcions en la mesa 
de la Comissió poden designar un membre addicional de la Comissió.

Objecte
La Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida 

de la Gent Gran té per objecte: 
a) Estudiar les mesures, les polítiques i els canvis legislatius necessaris per a 

abordar els problemes del col·lectiu de la gent gran.
b) Analitzar el tractament dels problemes de la gent gran en altres regions com-

parables.
c) Donar veu al sector de la gent gran.

Termini dels treballs de la Comissió
La Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida 

de la Gent Gran té la vigència corresponent a la durada de la legislatura en curs.
La Comissió ha de redactar un informe final que, si escau, serà aprovat, d’acord 

amb el que estableix el Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2018
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal
300-00032/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19, tinguda el 08.11.2018, DSPC-P 26.

Interpel·lació al Govern sobre les conseqüències de les normes 
imposades pels mercats financers respecte a les polítiques públiques
300-00034/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19, tinguda el 08.11.2018, DSPC-P 26.

Interpel·lació al Govern sobre el Pacte nacional per a la societat 
digital
300-00035/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19, tinguda el 08.11.2018, DSPC-P 26.
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Interpel·lació al Govern sobre les condicions laborals dels treballadors 
del sector turístic
300-00036/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19, tinguda el 08.11.2018, DSPC-P 26.

Interpel·lació al Govern sobre la desprotecció social
300-00037/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19, tinguda el 08.11.2018, DSPC-P 26.

Interpel·lació al Govern sobre el tracte dispensat als interns dels centres 
penitenciaris catalans
300-00038/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19, tinguda el 08.11.2018, DSPC-P 26.

Interpel·lació al Govern sobre la venda d’armes
300-00039/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19, tinguda el 08.11.2018, DSPC-P 26.

Interpel·lació al Govern sobre el col·lapse dels jutjats especialitzats 
en clàusules sòl
300-00040/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 19, tinguda el 08.11.2018, DSPC-P 26.
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1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «La vulneració de drets 
fonamentals i llibertats públiques en ocasió de la reacció penal  
a l’1 d’octubre i l’aplicació de l’article 155 CE»
360-00004/12

DEBAT DE L’INFORME EN EL PLE

El Ple del Parlament ha debatut l’Informe en la sessió 19, tinguda el 07.11.2018, 
DSPC-P 25.
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
200-00003/12

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 19, tinguda el 07.11.2018, DSPC-P 25.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.09.2018.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 13.11.2018 al 19.11.2018).
Finiment del termini: 20.11.2018; 10:30 h.

Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
200-00004/12

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 19, tinguda el 08.11.2018, DSPC-P 26.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.09.2018.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 13.11.2018 al 19.11.2018).
Finiment del termini: 20.11.2018; 10:30 h.
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3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de lluita contra la corrupció i protecció dels 
denunciants
202-00017/12

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 19, tinguda el 09.11.2018, DSPC-P 27.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.06.2018.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
13.11.2018 al 14.11.2018).
Finiment del termini: 15.11.2018; 10:30 h.

Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit 
competencial de la Generalitat
202-00022/12

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 19, tinguda el 09.11.2018, DSPC-P 27.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.07.2018.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 13.11.2018 al 19.11.2018).
Finiment del termini: 20.11.2018; 10:30 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

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 23/2017, sobre el 
Sistema d’Emergències Mèdiques, corresponent als exercicis del 
període 2012-2015
256-00001/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 19277; 20376; 20693; 20715; 20742; 20777 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

CSC, 06.11.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 19277)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subse-
güent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2017, sobre el 
Sistema d’Emergències Mèdiques, corresponent als exercicis del període 2012-2015 
(tram. 256-00001/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 23/2017, sobre el 

Sistema d’Emergències Mèdiques, corresponent als exercicis del període 2012-2015 
(tram. 256-00001/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 20376)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Xavier García Albiol, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, sub-
següent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2017, sobre 
el Sistema d’Emergències Mèdiques, corresponent als exercicis del període 2012-
2015 (tram. 256-00001/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 23/2017, sobre el 

Sistema d’Emergències Mèdiques, corresponent als exercicis del període 2012-2015 
(tram. 256-00001/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2018
Xavier García Albiol, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat, SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 20693)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 
186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, sub-
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següent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2017, sobre 
el Sistema d’Emergències Mèdiques, corresponent als exercicis del període 2012-
2015 (tram. 256-00001/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 23/2017, sobre el 

Sistema d’Emergències Mèdiques, corresponent als exercicis del període 2012-2015 
(tram. 256-00001/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 20715)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu, Josep M. Jové i Lladó, diputat del Grup Parla-

mentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Pro-
cediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2017, sobre el Sistema d’Emergències 
Mèdiques, corresponent als exercicis del període 2012-2015 (tram. 256-00001/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 23/2017, sobre el 

Sistema d’Emergències Mèdiques, corresponent als exercicis del període 2012-2015 
(tram. 256-00001/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; Josep M. Jové i Lladó, diputat, GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 20742)

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

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2017, sobre el Sistema 
d’Emergències Mèdiques, corresponent als exercicis del període 2012-2015 (tram. 
256-00001/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2017, sobre les subvencions 
i altres ajuts del Departament d’Ensenyament, corresponent al 2015. (tram. 256-
00002/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2017, sobre el Consorci de 
l’Institut Ramon Llull corresponent a l’exercici 2015. Tram. 256-00003/12

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 23/2017, sobre el 

Sistema d’Emergències Mèdiques, corresponent als exercicis del període 2012-2015 
(tram. 256-00001/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 22/2017, sobre les 
subvencions i altres ajuts del Departament d’Ensenyament, corresponent al 2015 
(tram. 256-00002/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.
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El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 25/2017, sobre 
el Consorci de l’Institut Ramon Llull corresponent a l’exercici 2015 (tram. 256-
00003/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 20777)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, María Francisca Valle Fuentes, diputada, 

Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la se-
güent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe 
de fiscalització 23/2017, sobre el Sistema d’Emergències Mèdiques, corresponent als 
exercicis del període 2012-2015 (tram. 256-00001/12).

Proposta de resolució
1) El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 23/2017, sobre el 

Sistema d’Emergències Mèdiques, corresponent als exercicis del període 2012-2015 
(tram. 256-00001/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

2) Insta el Sistema d’Emergències Mèdiques a que porti a terme les recomana-
cions que encara resten pendents d’implementar referents a l’informe 9/2014, emès 
per la Sindicatura de Comptes corresponent als exercicis 2010 i 2011 d’aquesta en-
titat.

3) Insta el Govern de la Generalitat a que faci una calendarització per prendre 
les mesures necessàries per a la millora dels procediments de contractació i reduir 
la discrecionalitat en l’àmbit del Sistema d’Emergències Mèdiques.

4) Insta el Sistema d’Emergències Mèdiques a que, a partir de l’aprovació 
d’aquesta proposta de resolució, prengui i implementi mesures per licitar serveis 
que fins ara eren proveïts per una entitat de forma exclusiva.

5) Insta el Sistema d’Emergències Mèdiques a que promogui, en un termini de 
4 a 6 mesos, un procediment amb concurrència per seleccionar un proveïdor per a 
actualitzar el programari.

6) Insta el Sistema d’Emergències Mèdiques a que faci un seguiment puntual de 
l’execució dels contractes per a garantir l’exacte compliment de les condicions en 
que s’han d’efectuar els serveis i, en cas d’incompliment contractual o compliment 
defectuós de la prestació objecte del contracte, es penalitzi al contractista.

7) Insta el Sistema d’Emergències Mèdiques a que, si es dona algun cas inevita-
ble d’acomiadament disciplinari, es faci amb totes les garanties processals tant per 
l’entitat com per al treballador, però sense evitar, si fos el cas, el procediment labo-
ral adient.

8) Insta el Sistema d’Emergències Mèdiques a que faci la licitació dels contrac-
tes de manteniment i adaptació del sistema de gestió Sitrem, en un termini de 3 a 
6 mesos.

9) Insta la Sindicatura de Comptes a fer el seguiment i donar compte del grau de 
compliment de les recomanacions aprovades pel Parlament derivades de l’informe 
emès.

10) Donat que l’organisme fiscalitzat, Sistema d’Emergències Mèdiques, porta a 
terme unes funcions d’atenció als ciutadans força importants i s’ha comprovat l’exis-
tència d’irregularitats en la contractació, tenint oberts expedients en l’àmbit judicial, 
és necessària una fiscalització més continuada i, per tant, sol·licita a la Sindicatura, 
segons allò establert als articles 186.1, 186.5, 190.1 i 190.2 del Reglament del Par-
lament de Catalunya, a què emeti en els mateixos termes i contingut de l’informe 
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23/2017 un nou informe fiscalitzador d’aquest organisme (SEM) dels exercicis 2016 
i 2017.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; María Francisca Valle Fuentes, Maialen 

Fernández Cabezas, diputades, GP Cs

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2017, sobre 
les subvencions i altres ajuts del Departament d’Ensenyament, 
corresponent al 2015
256-00002/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 19278; 20375; 20694; 20713; 20742; 20775 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

CSC, 06.11.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 19278)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent 
al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2017, sobre les sub-
vencions i altres ajuts del Departament d’Ensenyament, corresponent al 2015 (tram. 
256-00002/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 22/2017, sobre les 

subvencions i altres ajuts del Departament d’Ensenyament, corresponent al 2015 
(tram. 256-00002/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 20375)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Xavier García Albiol, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, sub-
següent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2017, sobre 
les subvencions i altres ajuts del Departament d’Ensenyament, corresponent al 2015 
(tram. 256-00002/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 22/2017, sobre les 

subvencions i altres ajuts del Departament d’Ensenyament, corresponent al 2015 
(tram. 256-00002/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2018
Xavier García Albiol, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, SP PPC
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 20694)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 
186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, sub-
següent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2017, sobre 
les subvencions i altres ajuts del Departament d’Ensenyament, corresponent al 2015 
(tram. 256-00002/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 22/2017, sobre les 

subvencions i altres ajuts del Departament d’Ensenyament, corresponent al 2015 
(tram. 256-00002/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 20713)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu, Josep M. Jové i Lladó, diputat del Grup Parla-

mentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Pro-
cediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2017, sobre les subvencions i altres 
ajuts del Departament d’Ensenyament, corresponent al 2015 (tram. 256-00002/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 22/2017, sobre les 

subvencions i altres ajuts del Departament d’Ensenyament, corresponent al 2015 
(tram. 256-00002/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; Josep M. Jové i Lladó, diputat, GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 20742)

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

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2017, sobre el Sistema 
d’Emergències Mèdiques, corresponent als exercicis del període 2012-2015 (tram. 
256-00001/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2017, sobre les subvencions 
i altres ajuts del Departament d’Ensenyament, corresponent al 2015. (tram. 256-
00002/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2017, sobre el Consorci de 
l’Institut Ramon Llull corresponent a l’exercici 2015. Tram. 256-00003/12

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 23/2017, sobre el 

Sistema d’Emergències Mèdiques, corresponent als exercicis del període 2012-2015 
(tram. 256-00001/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.



BOPC 197
12 de novembre de 2018

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes 20

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 22/2017, sobre les 
subvencions i altres ajuts del Departament d’Ensenyament, corresponent al 2015 
(tram. 256-00002/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 25/2017, sobre 
el Consorci de l’Institut Ramon Llull corresponent a l’exercici 2015 (tram. 256-
00003/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 20775)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Maialen Fernández Cabezas, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 186.5 
del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente propuesta de resolución, sub-
siguiente al debate del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2017, so-
bre les subvencions i altres ajuts del Departament d’Ensenyament, corresponent al 
2015 (tram. 256-00002/12).

Propuesta de resolución
1) El Parlamento de Cataluña aprueba el Informe de fiscalització 22/2017, sobre 

les subvencions i altres ajuts del Departament d’Ensenyament, corresponent al 2015 
(tram. 256-00002/12) e insta al Gobierno a seguir les recomendaciones de dicho 
informe.

2) El Parlamento de Cataluña insta al Departamento de Educación a establecer 
un plan estratégico de subvenciones en el que se detallen los objetivos de las mis-
mas, importe, ámbito de aplicación, beneficiarios, plazos y fuentes de financiación.

3) El Parlamento de Cataluña insta al Departamento de Educación a establecer 
como requisito en las bases de las convocatorias la justificación del importe recibido 
en ejercicios anteriores para poder concurrir a las siguientes convocatorias.

4) El Parlamento de Cataluña insta al Departamento de Educación a publicar 
las convocatorias de subvención con anterioridad al curso para el que se conceden, 
para que la concesión de las subvenciones se realice en tiempo y no de forma ex-
temporánea.

5) El Parlamento de Cataluña insta al Departamento de Educación a establecer 
unos criterios objetivos para la distribución de las horas a financiar en la contrata-
ción de personal que atiende a alumnos con necesidades educativas especiales.

6) El Parlamento de Cataluña insta al Departamento de Educación a que inste 
a los conservatorios, escuelas de música y escuelas de arte a que hagan constar, en 
toda la información referida a sus centros, la financiación de la Generalitat de Cata-
luña, de acuerdo a los convenios firmados con los mismos.

7) El Parlamento de Cataluña insta al Departamento de Educación a ajustar pau-
latinamente los porcentajes de anticipos concedidos, según los importes justificados 
en convocatorias anteriores y en función del ritmo de ejecución de los gastos.

Palacio del Parlamento, 5 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, diputada, GP Cs
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2017, sobre el 
Consorci de l’Institut Ramon Llull corresponent a l’exercici 2015
256-00003/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 19279; 20377; 20695; 20714; 20742; 20778 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

CSC, 06.11.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 19279)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent 
al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2017, sobre el Con-
sorci de l’Institut Ramon Llull corresponent a l’exercici 2015 (tram. 256-00003/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 25/2017, sobre 

el Consorci de l’Institut Ramon Llull corresponent a l’exercici 2015 (tram. 256-
00003/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 20377)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Xavier García Albiol, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, 
subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2017, so-
bre el Consorci de l’Institut Ramon Llull corresponent a l’exercici 2015 (tram. 256-
00003/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 25/2017, sobre 

el Consorci de l’Institut Ramon Llull corresponent a l’exercici 2015 (tram. 256-
00003/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2018
Xavier García Albiol, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 20695)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 
186.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, sub-
següent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2017, sobre 
el Consorci de l’Institut Ramon Llull corresponent a l’exercici 2015 (tram. 256-
00003/12).
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 25/2017, sobre 

el Consorci de l’Institut Ramon Llull corresponent a l’exercici 2015 (tram. 256-
00003/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 20714)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Anna Caula i Paretas, portaveu, Josep M. Jové i Lladó, diputat del Grup Parla-

mentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Pro-
cediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2017, sobre el Consorci de l’Institut 
Ramon Llull corresponent a l’exercici 2015 (tram. 256-00003/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 25/2017, sobre 

el Consorci de l’Institut Ramon Llull corresponent a l’exercici 2015 (tram. 256-
00003/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; Josep M. Jové i Lladó, diputat, GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 20742)

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

d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’infor-
me de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2017, sobre el Sistema 
d’Emergències Mèdiques, corresponent als exercicis del període 2012-2015 (tram. 
256-00001/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2017, sobre les subvencions 
i altres ajuts del Departament d’Ensenyament, corresponent al 2015. (tram. 256-
00002/12)

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2017, sobre el Consorci de 
l’Institut Ramon Llull corresponent a l’exercici 2015. Tram. 256-00003/12

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 23/2017, sobre el 

Sistema d’Emergències Mèdiques, corresponent als exercicis del període 2012-2015 
(tram. 256-00001/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 22/2017, sobre les 
subvencions i altres ajuts del Departament d’Ensenyament, corresponent al 2015 
(tram. 256-00002/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 25/2017, sobre 
el Consorci de l’Institut Ramon Llull corresponent a l’exercici 2015 (tram. 256-
00003/12) i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 20778)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sergio Sanz Jiménez, diputado, Maialen Fer-

nández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo 
que establece el artículo 186.5 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguien-
te propuesta de resolución, subsiguiente al debate del Procediment relatiu a l’Infor-
me de fiscalització 25/2017, sobre el Consorci de l’Institut Ramon Llull corresponent 
a l’exercici 2015 (tram. 256-00003/12).

Propuesta de resolución
1) El Parlamento de Cataluña aprueba el Informe de fiscalització 25/2017, so-

bre el Consorci de l’Institut Ramon Llull corresponent a l’exercici 2015 (tram. 256-
00003/12) e insta al Gobierno a seguir les recomendaciones de dicho informe.

2) El Parlamento de Cataluña insta a la Junta Rectora del Instituto Ramon Llull 
a reunirse con la regularidad prevista en los Estatutos y a aprobar el presupuesto en 
el plazo debido.

3) El Parlamento de Cataluña insta al Instituto Ramon Llull a corregir las irre-
gularidades detectadas por la Sindicatura de Cuentas en lo referido a la contratación 
laboral.

4) El Parlamento de Cataluña insta al Instituto Ramon Llull a que la selección de 
las empresas colaboradoras se realice promoviendo la concurrencia y la publicidad 
entre las distintas empresas homologadas.

5) El Parlamento de Cataluña insta al Instituto Ramon Llull a incrementar el nú-
mero de convenios de colaboración con aquellas universidades a las que presta ayu-
das económicas para la promoción de los estudios sobre lengua catalana.

6) El Parlamento de Cataluña insta al Instituto Ramon Llull a incluir en su pre-
supuesto las subvenciones que tengan las características necesarias para ser consi-
deradas nominativas.

Palacio del Parlamento, 6 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sergio Sanz Jiménez, Maialen Fernández 

Cabezas, diputados, GP Cs

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent 
al 2015
257-00003/11

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Al president del Parlament
La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el dia 18 d’octu-

bre de 2018, ha estudiat les propostes de resolució subsegüents al debat del Compte 
general de la Generalitat corresponent al 2015 (tram. 257-00003/11), presentades pel 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 11824), pel Grup Parlamen-
tari de Catalunya en Comú Podem (reg. 12426), pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 17266), pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
(reg. 17552) i pel Grup Parlamentari Republicà (reg. 17707).

Finalment, d’acord amb l’article 182 del Reglament del Parlament, ha acordat 
d’establir el dictamen següent: 

Dictamen sobre el Compte general de la Generalitat corresponent  
al 2015
1. El Parlament de Catalunya aprova: 
a) El Compte general de la Generalitat corresponent al 2015.
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b) L’Informe 17/2017 de la Sindicatura de Comptes, sobre el Compte general de 
la Generalitat corresponent al 2015.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura de Comptes i a informar-lo del compliment d’aquestes recomanacions i 
dels resultats obtinguts.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2018
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; el president de la Comis-

sió, Antonio Espinosa Cerrato
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4. Informació

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a 
informar sobre els darrers esdeveniments de l’actualitat política i 
judicial
350-00002/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 19 del Ple del Parlament, tinguda el 07.11.2018, 
DSPC-P 25.

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de la Presidència sobre els vincles i les relacions 
de la Generalitat amb el Consell per la República i l’Assemblea 
d’Electes de Catalunya
354-00046/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP PSC-Units (reg. 20236).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre 
els càlculs econòmics de la reversió de la concessió d’Aigües Ter 
Llobregat
354-00049/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units (reg. 
21056).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Territori, 09.11.2018.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els càlculs econòmics de 
la reversió de la concessió d’Aigües Ter Llobregat
354-00050/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units (reg. 
21057).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Territori, 09.11.2018.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la reclamació a l’empresa 
Acciona per la resolució del contracte d’Aigües Ter Llobregat
354-00051/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Xavier García Albiol, juntament amb un altre diputat 
del SP PPC (reg. 21116).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Territori, 09.11.2018.

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

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament 
de Badalona amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa 
comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, 
béns, drets i obligacions del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00001/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20717).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament 
de l’Hospitalet de Llobregat amb relació a la Proposició de llei 
d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les 
funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions del Consell 
Comarcal del Barcelonès
352-00002/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20717).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet amb relació a la Proposició de llei 
d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les 
funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions del Consell 
Comarcal del Barcelonès
352-00003/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20717).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament 
de Sant Adrià de Besòs amb relació a la Proposició de llei d’ordenació 
del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, 
serveis, personal, béns, drets i obligacions del Consell Comarcal del 
Barcelonès
352-00004/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20717).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de 
l’Ajuntament de Barcelona amb relació a la Proposició de llei 
d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les 
funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions del Consell 
Comarcal del Barcelonès
352-00005/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20717).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell 
Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei 
d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les 
funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions del Consell 
Comarcal del Barcelonès
352-00006/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20717).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de 
les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions del Consell 
Comarcal del Barcelonès
352-00007/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20717).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de 
llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les 
funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions del Consell 
Comarcal del Barcelonès
352-00008/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20717).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Diputació de Barcelona amb relació a la Proposició de llei 
d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les 
funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions del Consell 
Comarcal del Barcelonès
352-00009/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20717).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona amb relació a la Proposició de llei 
d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les 
funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions del Consell 
Comarcal del Barcelonès
352-00010/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20717).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió del director de l’Institut d’Estudis 
Regionals i Metropolitans de Barcelona amb relació a la Proposició 
de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de 
les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions del Consell 
Comarcal del Barcelonès
352-00011/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20717).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions 
Obreres amb relació a la Proposició de llei d’ordenació del mapa 
comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, 
personal, béns, drets i obligacions del Consell Comarcal del 
Barcelonès
352-00012/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20717).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei 
d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les 
funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions del Consell 
Comarcal del Barcelonès
352-00013/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20717).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de 
traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions 
del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00014/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20717).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Nel·lo i Colom, doctor 
en geografia i expert en organització territorial, amb relació a la 
Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de 
traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions 
del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00015/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20717).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de 
l’Ajuntament de Badalona amb relació a la Proposició de llei de 
racionalització territorial i supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès
352-00016/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20737).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament 
de l’Hospitalet de Llobregat amb relació a la Proposició de llei de 
racionalització territorial i supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès
352-00017/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20737).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet amb relació a la Proposició de llei de 
racionalització territorial i supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès
352-00018/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20737).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament 
de Sant Adrià de Besòs amb relació a la Proposició de llei de 
racionalització territorial i supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès
352-00019/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20737).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament 
de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de racionalització 
territorial i supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00020/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20737).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell 
Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de 
racionalització territorial i supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès
352-00021/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20737).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació 
de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de 
racionalització territorial i supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès
352-00022/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20737).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.



BOPC 197
12 de novembre de 2018

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 32

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de 
llei de racionalització territorial i supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès
352-00023/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20737).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Diputació de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de 
racionalització territorial i supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès
352-00024/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20737).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona amb relació a la Proposició de llei 
de racionalització territorial i supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès
352-00025/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20737).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió del director de l’Institut d’Estudis 
Regionals i Metropolitans de Barcelona amb relació a la Proposició 
de llei de racionalització territorial i supressió del Consell Comarcal 
del Barcelonès
352-00026/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20737).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions 
Obreres amb relació a la Proposició de llei de racionalització 
territorial i supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00027/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20737).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió 
General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de 
racionalització territorial i supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès
352-00028/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20737).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de racionalització territorial i supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès
352-00029/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20737).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Nel·lo i Colom, doctor 
en geografia i expert en organització territorial, amb relació a la 
Proposició de llei de racionalització territorial i supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès
352-00030/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20737).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament 
de Badalona amb relació a la Proposició de llei de supressió del 
Consell Comarcal del Barcelonès
352-00031/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20738).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament 
de l’Hospitalet de Llobregat amb relació a la Proposició de llei de 
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00032/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20738).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet amb relació a la Proposició de llei de 
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00033/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20738).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament 
de Sant Adrià de Besòs amb relació a la Proposició de llei de 
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00034/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20738).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament 
de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de supressió del 
Consell Comarcal del Barcelonès
352-00035/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20738).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell 
Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de 
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00036/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20738).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació 
de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de 
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00037/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20738).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de 
llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00038/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20738).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Diputació de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de 
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00039/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20738).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de 
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00040/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20738).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió del director de l’Institut d’Estudis 
Regionals i Metropolitans de Barcelona amb relació a la Proposició 
de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00041/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20738).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions 
Obreres amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès
352-00042/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20738).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió 
General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de 
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00043/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20738).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00044/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20738).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Nel·lo i Colom, doctor 
en geografia i expert en organització territorial, amb relació a la 
Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00045/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 20738).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.
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Sol·licitud de compareixença del president de la Comissió Assessora 
sobre la Publicitat Institucional davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre el grau de compliment de la Llei 18/2000, per la 
qual es regula la publicitat institucional, en la campanya institucional de 
presentació del Consell per la República
356-00231/12

SOL·LICITUD

Presentació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units (reg. 20554).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2018.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Agustí i Vergés, director de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, davant la Comissió de Territori perquè 
informi sobre la gestió dels recursos hídrics dels pantans de Riudecanyes 
i de Siurana
356-00234/12

SOL·LICITUD

Presentació: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC (reg. 21052).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 09.11.2018.

Sol·licitud de compareixença de Miquel Ángel Prats i Fabra, 
administrador de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, 
davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la gestió dels 
recursos hídrics dels pantans de Riudecanyes i de Siurana
356-00235/12

SOL·LICITUD

Presentació: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC (reg. 21053).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 09.11.2018.
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	352-00020/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de racionalització territorial i supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-00021/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de racionalització territorial i supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-00022/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de racionalització territorial i supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-00023/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Diputació de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de racionalització territorial i supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-00024/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de racionalització territorial i supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-00025/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió del director de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de racionalització territorial i supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-00026/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de racionalització territorial i supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-00027/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de racionalització territorial i supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-00028/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de racionalització territorial i supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-00029/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Nel·lo i Colom, doctor en geografia i expert en organització territorial, amb relació a la Proposició de llei de racionalització territorial i supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-00030/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Badalona amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-00031/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-00032/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-00033/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-00034/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-00035/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-00036/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-00037/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-00038/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Diputació de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-00039/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-00040/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió del director de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-00041/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-00042/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-00043/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-00044/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Nel·lo i Colom, doctor en geografia i expert en organització territorial, amb relació a la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	352-00045/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del president de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el grau de compliment de la Llei 18/2000, per la qual es regula la publicitat instituciona
	356-00231/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jordi Agustí i Vergés, director de l’Agència Catalana de l’Aigua, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la gestió dels recursos hídrics dels pantans de Riudecanyes i de Siurana
	356-00234/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Miquel Ángel Prats i Fabra, administrador de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la gestió dels recursos hídrics dels pantans de Riudecanyes i de Siurana
	356-00235/12
	Sol·licitud






