
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 163/XII del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament del Pla d’ac-
tivitat física, esport i salut
250-00285/12
Adopció 7

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
200-00003/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 8

Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
200-00004/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 8

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de racionalització territorial i supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès; Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de 
traspàs de les funcions, els serveis, el personal, els béns, els drets i les obligacions 
del Consell Comarcal del Barcelonès, i Proposició de llei de supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès
202-00015/12, 202-00016/12 i 202-00024/12
Ponència per a elaborar l’Informe 8

Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de 
la Generalitat
202-00022/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 9

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la bretxa de gènere en la carrera docent i investigadora
250-00382/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre la planificació educativa a l’Hospitalet de Llobregat
250-00383/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre l’augment de llits d’aguts al Vallès Oriental
250-00384/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre l’equiparació retributiva entre els professionals de l’Ins-
titut Català de la Salut i els dels centres sanitaris del Siscat
250-00385/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10
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Proposta de resolució sobre el pagament del complement a la pensió dels professio-
nals sanitaris de l’Institut Català de la Salut prejubilats abans de l’1 d’abril de 2005
250-00386/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre les inundacions al barri de la Farinera, de Sant Vicenç 
de Castellet
250-00387/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre les residències de referència per a persones grans 
sordes
250-00388/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre el sector lleter
250-00389/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis de llar residència, de llar 
amb suport i de suport a la pròpia llar
250-00390/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre els programes de prevenció específics per al càncer 
de cap i coll
250-00391/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a Castellví de Rosanes
250-00392/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre un pla per a combatre els fraus contra l’autisme
250-00393/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la promoció i el millorament de la formació de la ciu-
tadania en reanimació cardiopulmonar
250-00394/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre les diferències territorials d’accés a la xarxa pública 
de salut mental d’adults
250-00395/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’atenció a les famílies en la xarxa pública de salut 
mental d’adults
250-00396/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’atenció psicoterapèutica a la xarxa pública de salut 
mental d’adults
250-00397/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el cobrament del total de la retribució variable pactada 
amb els treballadors sanitaris
250-00398/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’aturada de la prolongació de l’autopista C-32
250-00399/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’aturada del Pla director urbanístic Gran Via - Llobregat
250-00400/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’exportació d’armes a l’Aràbia Saudita
250-00417/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2018, sobre la gestió d’actius 
immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis del període 
2011-2014
256-00014/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 14

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2018, sobre les despeses de per-
sonal del Departament de Governació i Relacions Institucionals, corresponent a 
l’exercici del 2015
256-00015/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 14

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre les actuacions davant les agressions feixistes
354-00008/12
Acord sobre la sol·licitud 15

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre 
les actuacions davant les agressions feixistes i les actuacions amb relació a la militància 
independentista al voltant dels actes d’homenatge a les víctimes dels atemptats del 17-A
354-00019/12
Acord sobre la sol·licitud 15

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institu-
cionals i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència sobre l’obertura de delegacions del Govern a l’exterior
354-00021/12
Rebuig de la sol·licitud 15

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institu-
cionals i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals 
i Transparència sobre les seves declaracions en què afirma incidir en la fiscalia per 
reduir les acusacions dels presos processats per rebel·lió
354-00030/12
Decaïment 15

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
Acord sobre la sol·licitud 16

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
Acord sobre la sol·licitud 16

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
Acord sobre la sol·licitud 16

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

Sol·licitud de compareixença de Maria Àngels Barbarà, directora de l’Autoritat Cata-
lana de Protecció de Dades, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institu-
cionals i Transparència perquè informi sobre l’apropiació, l’ús i la distribució de les 
dades dels ciutadans amb relació al referèndum de l’1 d’octubre
356-00035/12
Rebuig de la sol·licitud 16
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Empresarial de 
Marxants de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè infor-
mi sobre la situació del sector
356-00169/12
Acord sobre la sol·licitud 17

Sol·licitud de compareixença de Margarita Arboix, rectora de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre 
les actuacions amb relació a l’entitat Joves Societat Civil Catalana i l’aplicació de la 
sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el registre de l’entitat 
al Registre d’Entitats de la Universitat Autònoma de Barcelona
356-00171/12
Rebuig de la sol·licitud 17

Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de la Generalitat davant la 
Unió Europea davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència perquè informi sobre les funcions del seu càrrec
356-00192/12
Retirada de la sol·licitud 17

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Exe-
cutius, Directius i Empresaris davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè 
informi sobre la situació de les petites i mitjanes empreses
356-00207/12
Acord sobre la sol·licitud 17

Proposta de compareixença del director de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultu-
ral davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre la seva 
posició amb relació a l’Informe de fiscalització 7/2018, relatiu a les subvencions de 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, corresponent als exercicis de 2015 i 2016
362-00005/12
Rebuig de la sol·licitud 18

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les 
actuacions davant les agressions feixistes
355-00034/12
Acord de tenir la sessió informativa 18

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les 
actuacions davant les agressions feixistes i les actuacions amb relació als militants 
independentistes arran dels actes d’homenatge a les víctimes dels atemptats del 17-A
355-00035/12
Acord de tenir la sessió informativa 18

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

Compareixença de Daniel de Alfonso, exdirector de l’Oficina Antifrau de Catalunya, 
davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a informar sobre les irregula-
ritats comptables a què fa referència l’Informe de fiscalització 5/2018, de la Sindi-
catura de Comptes, corresponent a l’exercici del 2015
357-00049/12
Decaïment 18

Compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut per a 
informar sobre la recuperació de l’estructura i els programes de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya i sobre els programes de salut comunitària
357-00097/12
Substanciació 19

Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Projecte Castor
357-00136/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 19

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Executius, Directius 
i Empresaris davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la si-
tuació de les petites i mitjanes empreses
357-00137/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 19
Substanciació 19
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Compareixença d’una representació de l’Associació Empresarial de Marxants de 
Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la si-
tuació del sector
357-00138/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 19
Substanciació 19

Compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió 
de la Sindicatura de Comptes per a informar sobre la seva posició amb relació a 
l’Informe de fiscalització 5/2018, de la Sindicatura de Comptes, corresponent a 
l’exercici del 2015
363-00001/12
Substanciació 20
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 163/XII del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament 
del Pla d’activitat física, esport i salut
250-00285/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Institucionals, sessió 6, 14.11.2018, DSPC-C 102

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 14 de novembre 
de 2018, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el desplegament del Pla 
d’activitat física, esport i salut (tram. 250-00285/12), presentada pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar (reg. 13419 i 16700) i pel Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 16783).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Potenciar el Pla d’activitat física, esport i salut per a assolir que la ciutadania 

tingui més bona salut.
b) Fer que el secretari general de l’Esport i el secretari de Salut Pública compa-

reguin anualment davant la Comissió d’Afers Institucionals per a presentar l’informe 
d’actuació i els resultats obtinguts.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
El secretari de la Comissió, Bernat Solé i Barril; el president de la Comissió, 

Jean Castel Sucarrat
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

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

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 21283; 21307).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 20.11.2018 al 22.11.2018).
Finiment del termini: 23.11.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 21284; 21308).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 20.11.2018 al 22.11.2018).
Finiment del termini: 23.11.2018; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de racionalització territorial i supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès; Proposició de llei d’ordenació del mapa 
comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, els serveis, el 
personal, els béns, els drets i les obligacions del Consell Comarcal 
del Barcelonès, i Proposició de llei de supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès
202-00015/12, 202-00016/12 i 202-00024/12

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 14 de novembre de 
2018, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de llei 
de racionalització territorial i supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 
202-00015/12), la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i 
de traspàs de les funcions, els serveis, el personal, els béns, els drets i les obligacions 
del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 202-00016/12) i la Proposició de llei de 
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 202-00024/12) i les esmenes 
presentades, d’acord amb l’article 120.1 i concordants del Reglament del Parlament. 
La Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Ciutadans
Joan García González

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Anna Erra i Solà

Grup Parlamentari Republicà
Gerard Gómez del Moral i Fuster
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Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Marta Moreta Rovira

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Susanna Segovia Sánchez

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Carles Riera Albert

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Xavier García Albiol

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
El secretari de la Comissió, Bernat Solé i Barril; el president de la Comissió, 

Jean Castel Sucarrat

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

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 21286; 21309; 21390).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 20.11.2018 al 22.11.2018).
Finiment del termini: 23.11.2018; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la bretxa de gènere en la carrera docent 
i investigadora
250-00382/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 21288; 21313).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la planificació educativa a l’Hospitalet 
de Llobregat
250-00383/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 21256; 21291; 21314).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.11.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’augment de llits d’aguts al Vallès Oriental
250-00384/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 21257; 21289; 21315).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’equiparació retributiva entre els 
professionals de l’Institut Català de la Salut i els dels centres 
sanitaris del Siscat
250-00385/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 21258; 21290; 21316).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament del complement a la pensió 
dels professionals sanitaris de l’Institut Català de la Salut prejubilats 
abans de l’1 d’abril de 2005
250-00386/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 21259; 21292; 21317).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les inundacions al barri de la Farinera, 
de Sant Vicenç de Castellet
250-00387/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 21260; 21293; 21318).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les residències de referència per a 
persones grans sordes
250-00388/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 21261; 21294; 21319).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.11.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el sector lleter
250-00389/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 21262; 21295; 21320).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis de llar 
residència, de llar amb suport i de suport a la pròpia llar
250-00390/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 21445; 21554).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els programes de prevenció específics 
per al càncer de cap i coll
250-00391/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 21263; 21297; 21322).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a Castellví de 
Rosanes
250-00392/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 21264; 21298; 21323).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre un pla per a combatre els fraus contra 
l’autisme
250-00393/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 21446; 21555).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.11.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la promoció i el millorament de la formació 
de la ciutadania en reanimació cardiopulmonar
250-00394/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 21447; 21556).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les diferències territorials d’accés a la 
xarxa pública de salut mental d’adults
250-00395/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 21450; 21559).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció a les famílies en la xarxa 
pública de salut mental d’adults
250-00396/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 21449; 21558).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció psicoterapèutica a la xarxa 
pública de salut mental d’adults
250-00397/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 21448; 21557).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.11.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el cobrament del total de la retribució 
variable pactada amb els treballadors sanitaris
250-00398/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 21451; 21560).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aturada de la prolongació de 
l’autopista C-32
250-00399/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 21265; 21305; 21330).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aturada del Pla director urbanístic Gran 
Via - Llobregat
250-00400/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC; GP PSC-Units (reg. 21266; 21306; 21331; 
21463).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’exportació d’armes a l’Aràbia Saudita
250-00417/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 21693).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.11.2018; 10:30 h.



BOPC 204
20 de novembre de 2018

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes 14

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2018, sobre 
la gestió d’actius immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, 
corresponent als exercicis del període 2011-2014
256-00014/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 21452).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.11.2018 al 22.11.2018).
Finiment del termini: 23.11.2018; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2018, sobre les 
despeses de personal del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals, corresponent a l’exercici del 2015
256-00015/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 21453).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.11.2018 al 22.11.2018).
Finiment del termini: 23.11.2018; 10:30 h.



BOPC 204
20 de novembre de 2018

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa 15 

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre les actuacions davant les agressions 
feixistes
354-00008/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat 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 davant les agressions feixistes 
i les actuacions amb relació a la militància independentista al voltant 
dels actes d’homenatge a les víctimes dels atemptats del 17-A
354-00019/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat 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’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre l’obertura de 
delegacions del Govern a l’exterior
354-00021/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, en la sessió 5, tinguda el 15.11.2018, DSPC-C 110.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Afers 
Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre les seves 
declaracions en què afirma incidir en la fiscalia per reduir les 
acusacions dels presos processats per rebel·lió
354-00030/12

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 5 de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, el 15.11.2018, DSPC-C 110.
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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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sos-
tenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 106.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sos-
tenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 106.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sos-
tenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 106.

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

Sol·licitud de compareixença de Maria Àngels Barbarà, directora 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè 
informi sobre l’apropiació, l’ús i la distribució de les dades dels 
ciutadans amb relació al referèndum de l’1 d’octubre
356-00035/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, en la sessió 5, tinguda el 15.11.2018, DSPC-C 110.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Empresarial de Marxants de Catalunya davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement perquè informi sobre la situació del sector
356-00169/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 6, tinguda el 15.11.2018, DSPC-C 111.

Sol·licitud de compareixença de Margarita Arboix, rectora de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement perquè informi sobre les actuacions amb relació a 
l’entitat Joves Societat Civil Catalana i l’aplicació de la sentència 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el registre 
de l’entitat al Registre d’Entitats de la Universitat Autònoma de 
Barcelona
356-00171/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 6, tinguda el 
15.11.2018, DSPC-C 111.

Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de la 
Generalitat davant la Unió Europea davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi 
sobre les funcions del seu càrrec
356-00192/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel SP PPC (reg. 21716).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, 15.11.2018.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana d’Executius, Directius i Empresaris davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la situació de les 
petites i mitjanes empreses
356-00207/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 6, tinguda el 15.11.2018, DSPC-C 111.
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Proposta de compareixença del director de l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes 
perquè informi sobre la seva posició amb relació a l’Informe de 
fiscalització 7/2018, relatiu a les subvencions de l’Oficina de Suport a 
la Iniciativa Cultural, corresponent als exercicis de 2015 i 2016
362-00005/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 5, tinguda el 
15.11.2018, DSPC-C 108.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre les actuacions davant les agressions feixistes
355-00034/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

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

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre les actuacions davant les agressions feixistes i les 
actuacions amb relació als militants independentistes arran dels 
actes d’homenatge a les víctimes dels atemptats del 17-A
355-00035/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

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

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

Compareixença de Daniel de Alfonso, exdirector de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya, davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes per 
a informar sobre les irregularitats comptables a què fa referència 
l’Informe de fiscalització 5/2018, de la Sindicatura de Comptes, 
corresponent a l’exercici del 2015
357-00049/12

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 5 de la Comissió de la Sindicatura de Comptes, el 15.11.2018, 
DSPC-C 108.



BOPC 204
20 de novembre de 2018

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 19 

Compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de 
Salut per a informar sobre la recuperació de l’estructura i els programes 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i sobre els programes de 
salut comunitària
357-00097/12

SUBSTANCIACIÓ

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

Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Projecte Castor
357-00136/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor en la sessió 2, tin-
guda el 29.10.2018, DSPC-C 88.

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Executius, Directius i Empresaris davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement per a informar sobre la situació de les petites i mitjanes 
empreses
357-00137/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 6, tinguda el 
15.11.2018, DSPC-C 111.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda 
el 15.11.2018, DSPC-C 111.

Compareixença d’una representació de l’Associació Empresarial de 
Marxants de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
per a informar sobre la situació del sector
357-00138/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 6, tinguda el 
15.11.2018, DSPC-C 111.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda 
el 15.11.2018, DSPC-C 111.
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Compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant 
la Comissió de la Sindicatura de Comptes per a informar sobre la seva 
posició amb relació a l’Informe de fiscalització 5/2018, de la Sindicatura 
de Comptes, corresponent a l’exercici del 2015
363-00001/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió de la Sindicatura de Comptes, tin-
guda el 15.11.2018, DSPC-C 108.
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