
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 164/XII del Parlament de Catalunya, sobre el millorament de la gestió de 
les poblacions de cigonyes
250-00079/12
Adopció 11

Resolució 165/XII del Parlament de Catalunya, sobre el patrimoni cultural i paisat-
gístic de la Segarra
250-00090/12
Adopció 11

Resolució 166/XII del Parlament de Catalunya, sobre la limitació d’estris de plàstic 
d’un sol ús
250-00144/12
Adopció 12

Resolució 167/XII del Parlament de Catalunya, sobre la protecció del corall vermell
250-00151/12
Adopció 12

Resolució 168/XII del Parlament de Catalunya, sobre la dispensació d’aigua gratuïta 
en bars, restaurants i equipaments públics
250-00227/12
Adopció 13

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 situació de dos centres d’atenció primària de Cer-
danyola del Vallès
250-00029/12
Rebuig 14

Proposta de resolució sobre la participació del Govern en la Conferència per a Afers 
Relacionats amb la Unió Europea
250-00120/12
Rebuig 14

3. Tramitacions en curs

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la funció pública
300-00041/12
Presentació: GP PSC-Units 15

Interpel·lació al Govern sobre l’atenció primària i comunitària
300-00042/12
Presentació: GP PSC-Units 15

Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior de la Generalitat
300-00043/12
Presentació: SP PPC 15
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Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra les violències masclistes
300-00044/12
Presentació: GP CatECP 16

Interpel·lació al Govern sobre l’economia circular
300-00045/12
Presentació: GP JxCat 16

Interpel·lació al Govern sobre les beques universitàries
300-00046/12
Presentació: GP JxCat 16

Interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
300-00047/12
Presentació: GP Cs 17

Interpel·lació al Govern sobre la necessitat de cuidar els professionals de la salut
300-00048/12
Presentació: GP Cs 17

Interpel·lació al Govern sobre els drets civils i polítics dels membres de la sindicatura 
electoral del referèndum de l’1 d’octubre de 2017
300-00049/12
Presentació: GP ERC 17

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
410-00008/12
Ratificació del president 19

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la 
Constitució Espanyola a Catalunya
407-00003/12
Atribució de la vicepresidència 19

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Atribució de la presidència de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millora-
ment de la Qualitat de Vida de la Gent Gran
408-00016/12
Acord 19

Composició de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qua-
litat de Vida de la Gent Gran
408-00017/12
Acord 20

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interi-
or sobre les mesures adoptades en matèria de detecció i prevenció del terrorisme 
gihadista i de protecció ciutadana el darrer any
354-00015/12
Rebuig de la sol·licitud 20

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre les actuacions dels Mossos d’Esquadra davant de les persones que retiren 
símbols de l’espai públic
354-00017/12
Rebuig de la sol·licitud 20

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre la informació que tenien els Mossos d’Esquadra provinent dels serveis d’in-
formació dels Estats Units d’Amèrica amb relació a les amenaces terroristes
354-00018/12
Decaïment 21
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interi-
or sobre la manca d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra al districte de Ciutat 
Vella, a Barcelona
354-00024/12
Rebuig de la sol·licitud 21

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre el pla d’actuació amb relació a la seguretat de Barcelona
354-00029/12
Rebuig de la sol·licitud 21

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre les actuacions del seu Departament amb relació a l’obstaculització i l’impedi-
ment de l’exercici del dret de manifestació de l’associació Hablamos Español el 16 
de setembre de 2018
354-00031/12
Rebuig de la sol·licitud 21

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre l’endarreriment en la posada en marxa de la T-Mobilitat
354-00044/12
Acord sobre la sol·licitud 21

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
Rebuig de la sol·licitud 22

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administra-
ció Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre els 
motius i la justificació de la proposta de retorn de les pagues del 2013 i el 2014 i de 
la resta de drets suspesos als treballadors públics
354-00047/12
Sol·licitud i tramitació 22

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administra-
ció Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre els 
retorn de les pagues extres als treballadors públics
354-00048/12
Sol·licitud i tramitació 22

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el deute de la Generalitat 
amb les entitats que gestionen centres de menors
354-00052/12
Sol·licitud i tramitació 22

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb 
el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre els càlculs eco-
nòmics de la reversió de la concessió d’Aigües Ter Llobregat
354-00053/12
Sol·licitud i tramitació 23

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb 
el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els càlculs econòmics de la reversió de 
la concessió d’Aigües Ter Llobregat
354-00054/12
Sol·licitud i tramitació 23

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb 
el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la reclamació a l’empresa Acciona per 
la resolució del contracte d’Aigües Ter Llobregat
354-00055/12
Sol·licitud i tramitació 23

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
Retirada de la sol·licitud 23
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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 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
Retirada de la sol·licitud 24

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
Retirada de la sol·licitud 24

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
Retirada de la sol·licitud 24

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
Retirada de la sol·licitud 24

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
Retirada de la sol·licitud 25

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
Retirada de la sol·licitud 25

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
Retirada de la sol·licitud 25

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
Retirada de la sol·licitud 25

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
Retirada de la sol·licitud 26

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
Retirada de la sol·licitud 26
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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
Retirada de la sol·licitud 26

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
Retirada de la sol·licitud 26

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
Retirada de la sol·licitud 27

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
Retirada de la sol·licitud 27

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
Retirada de la sol·licitud 27

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 racionalització territorial i 
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00017/12
Retirada de la sol·licitud 27

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Santa Co-
loma de Gramenet amb relació a la Proposició de llei de racionalització territorial i 
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00018/12
Retirada de la sol·licitud 28

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
Retirada de la sol·licitud 28

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
Retirada de la sol·licitud 28

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
Retirada de la sol·licitud 28

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
Retirada de la sol·licitud 29



BOPC 203
19 de novembre de 2018

Taula de contingut 6

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
Retirada de la sol·licitud 29

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
Retirada de la sol·licitud 29

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
Retirada de la sol·licitud 29

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
Retirada de la sol·licitud 30

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
Retirada de la sol·licitud 30

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
Retirada de la sol·licitud 30

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
Retirada de la sol·licitud 30

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
Retirada de la sol·licitud 31

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
Retirada de la sol·licitud 31

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
Retirada de la sol·licitud 31

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
Retirada de la sol·licitud 31

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
Retirada de la sol·licitud 31
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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
Retirada de la sol·licitud 32

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
Retirada de la sol·licitud 32

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
Retirada de la sol·licitud 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 supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès
352-00038/12
Retirada de la sol·licitud 32

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
Retirada de la 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 supressió del Consell Comarcal 
del Barcelonès
352-00040/12
Retirada de la sol·licitud 33

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
Retirada de la sol·licitud 33

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
Retirada de la 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 supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès
352-00043/12
Retirada de la sol·licitud 33

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
Retirada de la 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 supressió del 
Consell Comarcal del Barcelonès
352-00045/12
Retirada de la sol·licitud 34

Sol·licitud de compareixença del responsable de comunicació del Cos de Mossos 
d’Esquadra davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la difusió de les ac-
tuacions dels Mossos d’Esquadra davant de les persones que retiren símbols de 
l’espai públic
356-00183/12
Rebuig de la sol·licitud 34
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Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre la manca d’interoperabilitat de les bases de dades 
dels Mossos d’Esquadra amb les del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i 
el Crim Organitzat
356-00185/12
Rebuig de la sol·licitud 34

Sol·licitud de compareixença de Ramon Seoane i Corcó, director de l’Àrea de Gestió 
Econòmica del CAT 112, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la sus-
pensió de les funcions del seu càrrec per la seva responsabilitat en la contractació
356-00198/12
Rebuig de la sol·licitud 34

Sol·licitud de compareixença del director de l’Àrea de Tecnologia i Innovació del CAT 
112 davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la suspensió de les funcions 
del seu càrrec per la seva responsabilitat en la contractació
356-00199/12
Rebuig de la sol·licitud 34

Sol·licitud de compareixença del secretari general d’Interior davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre les actuacions del seu Departament amb relació a 
l’obstaculització i l’impediment de l’exercici del dret de manifestació de l’associació 
Hablamos Español el 16 de setembre de 2018
356-00201/12
Rebuig de la sol·licitud 35

Sol·licitud de compareixença del director general d’Administració de Seguretat da-
vant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les actuacions del seu Departament 
amb relació a l’obstaculització i l’impediment de l’exercici del dret de manifestació 
de l’associació Hablamos Español el 16 de setembre de 2018
356-00202/12
Rebuig de la sol·licitud 35

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de Policies de Catalu-
nya davant la Comissió d’Interior perquè informi de la situació viscuda pels agents 
dels operatius desplegats l’1 d’octubre de 2018
356-00214/12
Rebuig de la sol·licitud 35

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió Sindical de la Policia 
Autonòmica de Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè informi de la situació 
viscuda pels agents dels operatius policials l’1 d’octubre de 2018
356-00215/12
Rebuig de la sol·licitud 35

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de Mossos d’Esqua-
dra davant la Comissió d’Interior perquè informi de la situació viscuda pels agents 
dels operatius desplegats l’1 d’octubre de 2018
356-00216/12
Rebuig de la sol·licitud 36

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat Autònom de Policia 
(SAP-Fepol) davant la Comissió d’Interior perquè informi de la situació viscuda pels 
agents dels operatius desplegats l’1 d’octubre de 2018
356-00217/12
Rebuig de la sol·licitud 36

Sol·licitud de compareixença de Lluís Escolà i Miquel davant la Comissió d’Interior 
perquè informi sobre el compliment de les seves funcions com a personal eventual 
del Departament d’Interior
356-00228/12
Rebuig de la sol·licitud 36

Sol·licitud de compareixença del president de la Comissió Assessora sobre la Pu-
blicitat 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 insti-
tucional, en la campanya institucional de presentació del Consell per la República
356-00231/12
Rebuig de la sol·licitud 36
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Sol·licitud de compareixença de Jordi Agustí i Vergés, director de l’Agència Catalana 
de l’Aigua, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre 
la gestió dels recursos hídrics dels pantans de Riudecanyes i de Siurana
356-00238/12
Sol·licitud 36

Sol·licitud de compareixença de Miquel Àngel Prats i Fabra, administrador de la Co-
munitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, davant la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat perquè informi sobre la gestió dels recursos hídrics dels pantans de 
Riudecanyes i de Siurana
356-00239/12
Sol·licitud 37

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre l’endarreriment en la posada en marxa de la T-Mobilitat
355-00033/12
Acord de tenir la sessió informativa 37

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

Compareixença d’una representació de la Coordinadora de Familiars de Residències 
per a la Gent Gran Mossèn Vidal i Aunós, Alchemika, Bon Pastor, Bertran Oriola i 
Molí davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre la 
situació de les residències per a la gent gran de Barcelona
357-00028/12
Substanciació 37

Compareixença d’una representació del Consell de la Gent Gran de Barcelona da-
vant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre la situació 
de les residències per a la gent gran de Barcelona
357-00029/12
Substanciació 37

Compareixença del director del Centre d’Estudis d’Opinió davant la Comissió d’Afers 
Institucionals per a informar sobre els criteris d’elaboració dels qüestionaris dels 
estudis i les enquestes
357-00084/12
Substanciació 38

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el director del Centre 
d’Estudis d’Opinió sobre els objectius i les actuacions del Centre
359-00007/12
Substanciació 38

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 20
Convocada per al 21 de novembre de 2018 38

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 per la conse-
llera de la Presidència
330-00050/12
Presentació: president de la Generalitat 40

Encàrrec del despatx del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència a la consellera de Justícia
330-00051/12
Presentació: president de la Generalitat 40
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 164/XII del Parlament de Catalunya, sobre el millorament 
de la gestió de les poblacions de cigonyes
250-00079/12

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 3, 14.11.2018, DSPC-C 106

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 14 de 
novembre de 2018, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el millora-
ment de la gestió de les poblacions de cigonyes (tram. 250-00079/12), presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans.

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Revisar els protocols d’actuació en els casos de nidificació de les cigonyes.
b) Garantir que els mecanismes de protecció dels edificis siguin respectuosos 

amb les cigonyes.
c) Condicionar zones boscoses, adequadament preparades, com a alternativa per 

a la nidificació de les cigonyes.
d) Incrementar el control dels abocadors a l’aire lliure.
e) Informar anualment la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat de les me-

sures adoptades amb relació a la nidificació de les cigonyes i dels resultats obtinguts.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
La secretària de la Comissió, Rosa Maria Ibarra Ollé; el president de la Comissió,  

Lucas Silvado Ferro Solé

Resolució 165/XII del Parlament de Catalunya, sobre el patrimoni 
cultural i paisatgístic de la Segarra
250-00090/12

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 3, 14.11.2018, DSPC-C 106

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 14 de 
novembre de 2018, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la pedrera 
de Malacara, a Estaràs (tram. 250-00090/12), presentada pel Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem.

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reunir-se amb l’Ajuntament d’Estaràs i amb la Plataforma Defensem el Pai-

satge d’Alta-Riba i la Segarra.
b) Defensar el patrimoni paisatgístic i cultural de la Segarra, especialment els 

elements patrimonials catalogats, com el castell d’Alta-Riba o de Malacara o el con-
vent de Sant Ramon.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
La secretària de la Comissió, Rosa Maria Ibarra Ollé; el vicepresident de la Co-

missió, David Bertran Román
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Resolució 166/XII del Parlament de Catalunya, sobre la limitació 
d’estris de plàstic d’un sol ús
250-00144/12

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 3, 14.11.2018, DSPC-C 106

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 14 de 
novembre de 2018, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la limitació 
d’estris de plàstic d’un sol ús (tram. 250-00144/12), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 8461).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure, en la futura llei de residus 

i recursos, mesures i terminis, d’acord amb les directrius europees, encaminats a: 
a) Afavorir el reciclatge i l’ús de material compostable en la producció d’envasos 

i estris d’un sol ús.
b) Prohibir la venda i la distribució gratuïta de plats, coberts, gots, tasses i safa-

tes d’un sol ús de plàstic a partir del 2021, com establirà la directiva corresponent 
de la Comissió Europea.

c) Prohibir, a partir del 2021, com establirà la directiva corresponent de la Co-
missió Europea, la distribució i la venda de productes que continguin o produeixin 
microplàstics o nanoplàstics i les versions no recarregables d’encenedors, de ma-
quinetes d’afaitar i de cartutxos i tòners d’impressora i fotocopiadora no reciclables.

d) Prohibir, a partir del 2021, com establirà la directiva corresponent de la Co-
missió Europea, la venda de càpsules de cafè d’un sol ús fabricades amb materials 
no reciclables orgànicament o mecànicament.

e) Permetre, a partir del 2021, com establirà la directiva corresponent de la Co-
missió Europea, de comercialitzar només les canyes per a begudes, els bastonets 
per a les orelles i els bastonets dels caramels fabricats amb materials compostables.

f) Reduir substancialment la comercialització d’aliments envasats en safates de 
poliestirè i amb embalatges de plàstic.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
La secretària de la Comissió, Rosa Maria Ibarra Ollé; el vicepresident de la Co-

missió, David Bertran Román

Resolució 167/XII del Parlament de Catalunya, sobre la protecció del 
corall vermell
250-00151/12

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 3, 14.11.2018, DSPC-C 106

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 14 de 
novembre de 2018, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la protecció 
del corall vermell (tram. 250-00151/12), presentada pel Grup Parlamentari de Cata-
lunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 6121) i pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya (reg. 8376).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reiterar al nou govern de l’Estat el rebuig a la concessió de dotze llicències 

per a l’extracció de corall vermell de les aigües exteriors compreses entre la línia 
est-oest d’Arenys de Mar i el cap de Begur.

b) Augmentar els recursos que destina a evitar l’extracció furtiva de corall ver-
mell en aigües de la seva jurisdicció.

c) Desenvolupar plans de reforestació de corall per a accelerar la recuperació de 
les poblacions afectades en col·laboració amb els bussejadors professionals i les en-
titats conservacionistes del litoral i del medi marí.

d) Continuar col·laborant en activitats d’educació i sensibilització ambiental so-
bre la importància ecològica del corall i el coral·ligen, incloent-hi la col·laboració 
amb entitats de conservació del litoral i el medi marí.

e) Exigir al Govern de l’Estat que faci extensiva la moratòria decretada per la 
Generalitat a les aigües interiors a totes les aigües exteriors de Catalunya.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
La secretària de la Comissió, Rosa Maria Ibarra Ollé; el president de la Comissió,  

Lucas Silvado Ferro Solé

Resolució 168/XII del Parlament de Catalunya, sobre la dispensació 
d’aigua gratuïta en bars, restaurants i equipaments públics
250-00227/12

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 3, 14.11.2018, DSPC-C 106

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 14 de 
novembre de 2018, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la dispensa-
ció d’aigua gratuïta en bars, restaurants i equipaments públics (tram. 250-00227/12), 
presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya (reg. 15183).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer una valoració del volum de consum d’ampolles d’aigua de plàstic als bars i 

restaurants, tenint en compte la informació disponible en els estudis que s’hagin dut 
a terme, com per exemple l’estudi d’implantació d’un sistema de dipòsit, devolució i 
retorn a Catalunya de l’Agència de Residus de Catalunya.

b) Estudiar la idoneïtat de les modificacions legals necessàries per tal que els 
bars i restaurants serveixin aigua d’aixeta.

c) Estudiar una línia d’ajuts a bars i restaurants per a instal·lar sistemes de filtrat-
ge d’aigua per osmosi.

d) Iniciar el desplegament gradual de mesures que facilitin la reducció de l’ús 
d’ampolles d’aigua de plàstic als edificis institucionals i equipaments, tot garan-
tint-hi la dispensació d’aigua potable gratuïta per mitjà de fonts.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
La secretària de la Comissió, Rosa Maria Ibarra Ollé; el president de la Comis-

sió, Lucas Silvado Ferro Solé



BOPC 203
19 de novembre de 2018

2.10.25. Propostes de resolució 14

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 situació de dos centres d’atenció 
primària de Cerdanyola del Vallès
250-00029/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió 6, tinguda el 15.11.2018, DSPC-C 107.

Proposta de resolució sobre la participació del Govern en la 
Conferència per a Afers Relacionats amb la Unió Europea
250-00120/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
en la sessió 5, tinguda el 15.11.2018, DSPC-C 110.
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3. Tramitacions en curs

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la funció pública
300-00041/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 21503 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.11.2018

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 funció pública, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 21 i 22 de novembre de 
2018, amb el text següent: 

– Sobre funció pública.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre l’atenció primària i comunitària
300-00042/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 21504 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.11.2018

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 atenció primària i comunitària en 
salut, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 21 
i 22 de novembre de 2018, amb el text següent: 

– Sobre atenció primària i comunitària en salut.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior de la Generalitat
300-00043/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 21810 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.11.2018

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 l’acció exterior de la Genera-
litat de Catalunya, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 21 i 22 de novembre de 2018, amb el text següent: 
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– Sobre l’acció exterior de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra les violències masclistes
300-00044/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 21828 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.11.2018

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del 
Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre lluita contra les violències mas-
clistes, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
21 i 22 de novembre de 2018, amb el text següent: 

– Sobre la lluita contra les violències masclistes

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Interpel·lació al Govern sobre l’economia circular
300-00045/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 21900 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.11.2018

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, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre l’economia circular, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 21 i 22 de novembre de 2018, 
amb el text següent: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre l’economia circular?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre les beques universitàries
300-00046/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 21901 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.11.2018

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, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre les beques universitàries, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 21 i 22 de novembre de 
2018, amb el text següent: 
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– Quin és el capteniment del Govern sobre el traspàs de beques universitàries?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
300-00047/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21913 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.11.2018

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 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 21 i 22 de 
novembre de 2018, amb el text següent: 

Sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2018
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre la necessitat de cuidar els 
professionals de la salut
300-00048/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21914 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.11.2018

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 necessitat de cuidar els professionals de la salut de 
Catalunya, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 21 i 22 de novembre de 2018, amb el text següent: 

– Sobre la necessitat de cuidar els professionals de la salut de Catalunya

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2018
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre els drets civils i polítics dels membres 
de la sindicatura electoral del referèndum de l’1 d’octubre de 2017
300-00049/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 21946 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.11.2018

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 els drets civils i polítics dels membres de la sindicatura elec-
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toral del referèndum de l’1 d’Octubre, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 21 i 22 de novembre de 2018, amb el text següent: 

– Quin es el capteniment del Govern sobre els drets civils i polítics dels membres 
de la sindicatura electoral del referèndum de l’1 d’Octubre? 

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu del GP ERC
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
410-00008/12

RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 14 de 
novembre de 2018, d’acord amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, 
ha ratificat com a president el diputat Lucas Silvano Ferro Solé per a proveir la va-
cant causada per la renúncia de la diputada Yolanda López Fernández.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
La secretària de la Comissió, Rosa Maria Ibarra Ollé; el president de la Comis-

sió, Lucas Silvano Ferro Solé

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de 
l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
407-00003/12

ATRIBUCIÓ DE LA VICEPRESIDÈNCIA

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 13 de novembre de 2018, es-
coltada la Junta de Portaveus, atesa la renúncia a la vicepresidència presentada pel 
Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 
21171), ha acordat atribuir-la al Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2018
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president del Parlament, Roger Tor-

rent i Ramió

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Atribució de la presidència de la Comissió d’Estudi de les Polítiques 
per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran
408-00016/12

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 13 de novembre de 2018, 
d’acord amb la Junta de Portaveus i de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament, 
ha acordat que la presidència d’aquesta Comissió correspongui al Grup Parlamen-
tari de Ciutadans.
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Així mateix, ha acordat que la Mesa de la comissió sigui col·legiada de tal forma 
que la primera sessió de la comissió ratifiqui el president, i s’esculli un vicepresident 
i un secretari.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2018
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president del Parlament, Roger Tor-

rent i Ramió

Composició de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al 
Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran
408-00017/12

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 13 de novembre de 2018, es-
coltada la Junta de Portaveus, de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament, ha 
acordat que la composició de la comissió sigui d’un diputat per grup i subgrup par-
lamentari, llevat dels membres de la mesa, que tindran un membre més.

Els acords de la comissió s’adoptaran pel criteri de vot ponderat.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2018
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president del Parlament, Roger Tor-

rent i Ramió

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre les mesures adoptades en matèria de 
detecció i prevenció del terrorisme gihadista i de protecció ciutadana 
el darrer any
354-00015/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 5, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre les actuacions dels Mossos d’Esquadra 
davant de les persones que retiren símbols de l’espai públic
354-00017/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 5, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre la informació que tenien els Mossos 
d’Esquadra provinent dels serveis d’informació dels Estats Units 
d’Amèrica amb relació a les amenaces terroristes
354-00018/12

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 5 de la Comissió d’Interior, el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre la manca d’efectius del Cos de Mossos 
d’Esquadra al districte de Ciutat Vella, a Barcelona
354-00024/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 5, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre el pla d’actuació amb relació a la seguretat 
de Barcelona
354-00029/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 5, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre les actuacions del seu Departament amb 
relació a l’obstaculització i l’impediment de l’exercici del dret de 
manifestació de l’associació Hablamos Español el 16 de setembre de 
2018
354-00031/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 5, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb 
el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’endarreriment en la 
posada en marxa de la T-Mobilitat
354-00044/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Territori, en la sessió 
7, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 103.
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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

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 6, tinguda el 14.11.2018, 
DSPC-C 102.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals 
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública sobre els motius i la justificació de la proposta 
de retorn de les pagues del 2013 i el 2014 i de la resta de drets 
suspesos als treballadors públics
354-00047/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units (reg. 20381).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Polítiques Digitals i Administració Pública, 14.11.2018.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals 
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública sobre els retorn de les pagues extres als 
treballadors públics
354-00048/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP (reg. 20395).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Polítiques Digitals i Administració Pública, 14.11.2018.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
sobre el deute de la Generalitat amb les entitats que gestionen 
centres de menors
354-00052/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: David Cid Colomer, del GP CatECP (reg. 21455).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Treball, Afers Socials i Famílies, 14.11.2018.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat 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
354-00053/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units (reg. 
21544).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 14.11.2018.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre 
els càlculs econòmics de la reversió de la concessió d’Aigües Ter 
Llobregat
354-00054/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units (reg. 
21545).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 14.11.2018.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre 
la reclamació a l’empresa Acciona per la resolució del contracte 
d’Aigües Ter Llobregat
354-00055/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC (reg. 21550).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 14.11.2018.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.
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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 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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb relació a la 
Proposició de llei 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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell 
Comarcal del Barcelonès amb relació a la Proposició de llei 
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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.
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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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió del director de l’Institut d’Estudis 
Regionals i Metropolitans de Barcelona amb relació a la Proposició 
de llei 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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.
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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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.

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 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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.
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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 de racionalització territorial i supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès
352-00018/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.
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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 de racionalització territorial i supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès
352-00022/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.
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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 racionalització territorial i supressió del Consell Comarcal 
del Barcelonès
352-00026/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.
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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 de racionalització territorial i supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès
352-00030/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.
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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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.
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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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.

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 supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00041/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.
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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 de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
352-00045/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CatECP (reg. 21035).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 14.11.2018.

Sol·licitud de compareixença del responsable de comunicació del Cos 
de Mossos d’Esquadra davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre la difusió de les actuacions dels Mossos d’Esquadra davant de 
les persones que retiren símbols de l’espai públic
356-00183/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 5, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la manca 
d’interoperabilitat de les bases de dades dels Mossos d’Esquadra 
amb les del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim 
Organitzat
356-00185/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 5, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Sol·licitud de compareixença de Ramon Seoane i Corcó, director de 
l’Àrea de Gestió Econòmica del CAT 112, davant la Comissió d’Interior 
perquè informi sobre la suspensió de les funcions del seu càrrec per 
la seva responsabilitat en la contractació
356-00198/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 5, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Sol·licitud de compareixença del director de l’Àrea de Tecnologia i 
Innovació del CAT 112 davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre la suspensió de les funcions del seu càrrec per la seva 
responsabilitat en la contractació
356-00199/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 5, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.
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Sol·licitud de compareixença del secretari general d’Interior davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre les actuacions del seu 
Departament amb relació a l’obstaculització i l’impediment de 
l’exercici del dret de manifestació de l’associació Hablamos Español 
el 16 de setembre de 2018
356-00201/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 5, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Sol·licitud de compareixença del director general d’Administració 
de Seguretat davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les 
actuacions del seu Departament amb relació a l’obstaculització i 
l’impediment de l’exercici del dret de manifestació de l’associació 
Hablamos Español el 16 de setembre de 2018
356-00202/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 5, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de 
Policies de Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè informi 
de la situació viscuda pels agents dels operatius desplegats l’1 
d’octubre de 2018
356-00214/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 5, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió Sindical 
de la Policia Autonòmica de Catalunya davant la Comissió d’Interior 
perquè informi de la situació viscuda pels agents dels operatius 
policials l’1 d’octubre de 2018
356-00215/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 5, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de 
Mossos d’Esquadra davant la Comissió d’Interior perquè informi de la 
situació viscuda pels agents dels operatius desplegats l’1 d’octubre 
de 2018
356-00216/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 5, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat 
Autònom de Policia (SAP-Fepol) davant la Comissió d’Interior perquè 
informi de la situació viscuda pels agents dels operatius desplegats 
l’1 d’octubre de 2018
356-00217/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 5, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Sol·licitud de compareixença de Lluís Escolà i Miquel davant la 
Comissió d’Interior perquè informi sobre el compliment de les seves 
funcions com a personal eventual del Departament d’Interior
356-00228/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 5, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

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

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 6, tinguda el 14.11.2018, 
DSPC-C 102.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Agustí i Vergés, director de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, davant la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat perquè informi sobre la gestió dels recursos hídrics 
dels pantans de Riudecanyes i de Siurana
356-00238/12

SOL·LICITUD

Presentació: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC (reg. 21552).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 14.11.2018.



BOPC 203
19 de novembre de 2018

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern 37 

Sol·licitud de compareixença de Miquel Àngel Prats i Fabra, 
administrador de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, 
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi 
sobre la gestió dels recursos hídrics dels pantans de Riudecanyes i 
de Siurana
356-00239/12

SOL·LICITUD

Presentació: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC (reg. 21553).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 14.11.2018.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de 
Territori i Sostenibilitat sobre l’endarreriment en la posada en marxa 
de la T-Mobilitat
355-00033/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Territori, en la sessió 7, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 103.

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

Compareixença d’una representació de la Coordinadora de Familiars 
de Residències per a la Gent Gran Mossèn Vidal i Aunós, Alchemika, 
Bon Pastor, Bertran Oriola i Molí davant la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies per a informar sobre la situació de les residències 
per a la gent gran de Barcelona
357-00028/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 104.

Compareixença d’una representació del Consell de la Gent Gran de 
Barcelona davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per 
a informar sobre la situació de les residències per a la gent gran de 
Barcelona
357-00029/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 104.
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Compareixença del director del Centre d’Estudis d’Opinió davant 
la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre els criteris 
d’elaboració dels qüestionaris dels estudis i les enquestes
357-00084/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
14.11.2018, DSPC-C 102.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el 
director del Centre d’Estudis d’Opinió sobre els objectius i les 
actuacions del Centre
359-00007/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 6 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda 
el 14.11.2018, DSPC-C 102.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 20

CONVOCADA PER AL 21 DE NOVEMBRE 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 21 de novembre de 2018, a les 10.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 21 de novembre, a les 

10.00 h).
2. Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2019.* Tram. 230-

00001/12. Mesa Ampliada. Debat i votació.
3. Projecte de pressupostos del Consell de Garanties Estatutàries, de la Sindica-

tura de Comptes i del Síndic de Greuges per al 2019.* Tram. 230-00002/12. Mesa 
Ampliada. Debat i votació.

4. Designació dels diputats interventors per al període pressupostari del 2018.* 
Tram. 231-00001/12. Mesa Ampliada. Designació.

5. Projecte de llei vitivinícola de Catalunya. Tram. 200-00002/12. Govern de la 
Generalitat. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 126, 14).

6. Proposició de llei sobre l’ús de símbols a les institucions i la neutralitat dels 
espais públics. Tram. 202-00018/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat (text presentat: BOPC 
106, 9; esmenes presentades: BOPC 143, 7).

7. Proposició de llei de garantiment de la neutralitat institucional en l’espai pú-
blic i en les institucions públiques catalanes. Tram. 202-00020/12. Grup Parlamen-

* La inclusió dels punts 2, 3 i 4 està supeditada a l’elaboració de les propostes corresponents en una propera 
reunió de la Mesa ampliada.
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tari de Ciutadans. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat (text presen-
tat: BOPC 106, 16, esmenes presentades: BOPC 143, 8).

8. Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya. Tram. 202-00025/12. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat de totalitat i votació de 
l’esmena a la totalitat (text presentat: BOPC 118, 37; esmenes presentades: BOPC 
158, 10).

9. Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2017. Tram. 360-
00001/12. Síndic de Greuges. Presentació de l’informe (Informe: BOPC 16, 24).

10. Interpel·lació al Govern sobre la funció pública. Tram. 300-00041/12. Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre l’atenció primària i comunitària. Tram. 300-
00042/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior de la Generalitat. Tram. 300-
00043/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra les violències masclistes. Tram. 
300-00044/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre l’economia circular. Tram. 300-00045/12. 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre les beques universitàries. Tram. 300-00046/12. 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

16. Interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als. Tram. 300-00047/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

17. Interpel·lació al Govern sobre la necessitat de cuidar els professionals de la 
salut. Tram. 300-00048/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

18. Interpel·lació al Govern sobre els drets civils i polítics dels membres de la 
sindicatura electoral del referèndum de l’1 d’octubre de 2017. Tram. 300-00049/12. 
Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les condicions laborals 
dels treballadors del sector turístic. Tram. 302-00026/12. Grup Parlamentari de Ca-
talunya en Comú Podem. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la desprotecció social. 
Tram. 302-00030/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal. Tram. 
302-00027/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les conseqüències de les 
normes imposades pels mercats financers respecte a les polítiques públiques. Tram. 
302-00031/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent. Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Pacte nacional per a 
la societat digital. Tram. 302-00028/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 
Debat i votació.

24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el tracte dispensat als 
interns dels centres penitenciaris catalans. Tram. 302-00029/12. Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació.

25. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el col·lapse dels jutjats 
especialitzats en clàusules sòl. Tram. 302-00032/12. Grup Parlamentari Republicà. 
Debat i votació.

26. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la venda d’armes. Tram. 
302-00033/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió



BOPC 203
19 de novembre de 2018

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx 40

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 
per la consellera de la Presidència
330-00050/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 21571 / Coneixement: 15.11.2018

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, els dies 14 i 15 de novembre de 2018, mentre romangui 
fora de Catalunya, exercirà la suplència en l’exercici de les funcions de la presidèn-
cia de la Generalitat la consellera de la Presidència.

Cordialment,

Barcelona, 12 de novembre de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 237/2018, de 12 de novembre, pel qual es determina la persona 
que exercirà la suplència del president de la Generalitat de Catalunya, en l’exercici de 
les seves funcions, els dies 14 i 15 de novembre de 2018, mentre romangui fora de Ca-
talunya és publicat al DOGC 7747, del 14 de novembre de 2018.

Encàrrec del despatx del conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència a la consellera de Justícia
330-00051/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 21572 / Coneixement: 15.11.2018

Al president del Parlament
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k 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 l’absència del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, des del dia 14 de novembre fins al 17 de novembre de 2018, mentre romangui fora 
de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament la consellera de Justícia.

Cordialment,

Barcelona, 9 de novembre de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 238/2018, de 9 de novembre, d’encàrrec del despatx del con-
seller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència a la consellera de Jus-
tícia des del dia 14 de novembre fins al 17 de novembre de 2018, mentre romangui fora 
de Catalunya, és publicat al DOGC 7747, del 14 de novembre de 2018.
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	Retirada de la sol·licitud

	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 
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	Retirada de la sol·licitud

	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
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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 
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	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
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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 racionalització territorial i supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
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	Retirada de la 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
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	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
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	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
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	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
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	Retirada de la 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
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	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
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	Retirada de la sol·licitud
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	Retirada de la 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
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	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
	Retirada de la 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
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del responsable de comunicació del Cos de Mossos d’Esquadra davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la difusió de les actuacions dels Mossos d’Esquadra davant de les persones que retiren símbols de l’espai públic
	356-00183/12
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la manca d’interoperabilitat de les bases de dades dels Mossos d’Esquadra amb les del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim
	356-00185/12
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Ramon Seoane i Corcó, director de l’Àrea de Gestió Econòmica del CAT 112, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la suspensió de les funcions del seu càrrec per la seva responsabilitat en la contractació
	356-00198/12
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director de l’Àrea de Tecnologia i Innovació del CAT 112 davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la suspensió de les funcions del seu càrrec per la seva responsabilitat en la contractació
	356-00199/12
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari general d’Interior davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les actuacions del seu Departament amb relació a l’obstaculització i l’impediment de l’exercici del dret de manifestació de l’associació Habla
	356-00201/12
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general d’Administració de Seguretat davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les actuacions del seu Departament amb relació a l’obstaculització i l’impediment de l’exercici del dret de manifestació de l
	356-00202/12
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de Policies de Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè informi de la situació viscuda pels agents dels operatius desplegats l’1 d’octubre de 2018
	356-00214/12
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè informi de la situació viscuda pels agents dels operatius policials l’1 d’octubre de 2018
	356-00215/12
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de Mossos d’Esquadra davant la Comissió d’Interior perquè informi de la situació viscuda pels agents dels operatius desplegats l’1 d’octubre de 2018
	356-00216/12
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat Autònom de Policia (SAP-Fepol) davant la Comissió d’Interior perquè informi de la situació viscuda pels agents dels operatius desplegats l’1 d’octubre de 2018
	356-00217/12
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Lluís Escolà i Miquel davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el compliment de les seves funcions com a personal eventual del Departament d’Interior
	356-00228/12
	Rebuig de la 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
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jordi Agustí i Vergés, director de l’Agència Catalana de l’Aigua, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la gestió dels recursos hídrics dels pantans de Riudecanyes i de Siurana
	356-00238/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Miquel Àngel Prats i Fabra, administrador de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la gestió dels recursos hídrics dels pantans de Riudeca
	356-00239/12
	Sol·licitud
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