
TAUL A DE CONT INGUT

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 7

Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
200-00004/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 7

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de racionalització territorial i supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès
202-00015/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 7

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
202-00016/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 7

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 8

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00024/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 8

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 8

Proposta de resolució sobre la planificació educativa a l’Hospitalet de Llobregat
250-00383/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre l’augment de llits d’aguts al Vallès Oriental
250-00384/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

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 9

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 9
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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 9

Proposta de resolució sobre les residències de referència per a persones grans sordes
250-00388/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre el sector lleter
250-00389/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

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 10

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 10

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a Castellví de Rosanes
250-00392/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre un pla per a combatre els fraus contra l’autisme
250-00393/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre la promoció i el millorament de la formació de la ciuta-
dania en reanimació cardiopulmonar
250-00394/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

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 11

Proposta de resolució sobre l’atenció a les famílies en la xarxa pública de salut men-
tal d’adults
250-00396/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

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 11

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 11

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

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

Proposta de resolució sobre l’exportació d’armes a l’Aràbia Saudita
250-00417/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

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 20/2018, sobre la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal, corresponent a l’exercici 2016
256-00016/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 12
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2018, sobre la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de personal, corresponent a l’exercici 2016
256-00017/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 13

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
410-00004/12
Elecció del vicepresident 14

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
413-00001/12
Constitució i elecció del coordinador 14

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el vicepresident del 
Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre els càlculs econòmics del retorn de 
la concessió d’Aigües Ter Llobregat
354-00049/12
Retirada de la sol·licitud 15

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre els càlculs econòmics del retorn de la concessió d’Aigües 
Ter Llobregat
354-00050/12
Retirada de la sol·licitud 15

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre la reclamació a l’empresa Acciona per la resolució del 
contracte d’Aigües Ter Llobregat
354-00051/12
Retirada de la sol·licitud 15

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

Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Unió de Pagesos amb rela-
ció a la Proposició de llei d’espais agraris
352-00062/12
Sol·licitud 15

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Agrària de 
Joves Agricultors amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
352-00063/12
Sol·licitud 16

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Joves Agricultors i Rama-
ders de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
352-00064/12
Sol·licitud 16

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Institut Agrari Català Sant 
Isidre amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
352-00065/12
Sol·licitud 16

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Coopera-
tives Agràries de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
352-00066/12
Sol·licitud 16

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Municipis 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
352-00067/12
Sol·licitud 17
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Unió de Pagesos amb rela-
ció a la Proposició de llei d’espais agraris
352-00078/12
Sol·licitud 17

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Joves Agricultors i Rama-
ders de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
352-00079/12
Sol·licitud 17

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Joves Agricul-
tors amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
352-00080/12
Sol·licitud 17

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Institut Agrícola Català 
de Sant Isidre amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
352-00081/12
Sol·licitud 18

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació d’Empresaris 
Agraris amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
352-00082/12
Sol·licitud 18

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi Oficial d’Engi-
nyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
d’espais agraris
352-00083/12
Sol·licitud 18

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Secció de Dret Admi-
nistratiu del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona amb relació a la Proposició de llei 
d’espais agraris
352-00084/12
Sol·licitud 18

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Secció de Dret Civil del 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
352-00085/12
Sol·licitud 19

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Coopera-
tives Agràries de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
352-00096/12
Sol·licitud 19

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Unió de Pagesos amb re-
lació a la Proposició de llei d’espais agraris
352-00097/12
Sol·licitud 19

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Joves Agricultors i Rama-
ders de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
352-00098/12
Sol·licitud 19

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre de la Propietat 
Forestal amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
352-00099/12
Sol·licitud 20

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Boscat - Federació Catalana 
d’Associacions de Propietaris Forestals amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
352-00100/12
Sol·licitud 20

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consorci Forestal de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
352-00101/12
Sol·licitud 20

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Agrícoles i Forestals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
352-00102/12
Sol·licitud 20
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’organització no governamental 
Retorna davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el 
sistema de dipòsit d’envasos
356-00141/12
Acord sobre la sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença de Jaume Duch Guillot, director general de Comunica-
ció i portaveu del Parlament Europeu, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència perquè presenti el programa de treball de l’executiu 
comunitari per al 2019
356-00142/12
Acord sobre la sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença d’una representació del moviment social equatorià 
Despertar Ciudadano davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència perquè exposi la seva visió política i social de l’Equador
356-00148/12
Acord sobre la sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions 
Gitanes de Catalunya davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència perquè exposi la seva visió sobre el compliment del principi d’igualtat 
de la Unió Europea per les autoritats públiques i els responsables polítics
356-00149/12
Acord sobre la sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença del director general de Polítiques Ambientals i Medi 
Natural davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la 
gestió de la fauna salvatge, especialment dels ossos, al Pirineu
356-00151/12
Acord sobre la sol·licitud 22

Sol·licitud de compareixença de Jordi Agustí i Vergés, director de l’Agència Catalana 
de l’Aigua, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la gestió dels recur-
sos hídrics dels pantans de Riudecanyes i de Siurana
356-00234/12
Retirada de la sol·licitud 22

Sol·licitud de compareixença de Miquel Ángel Prats i Fabra, administrador de la Co-
munitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, davant la Comissió de Territori perquè 
informi sobre la gestió dels recursos hídrics dels pantans de Riudecanyes i de Siurana
356-00235/12
Retirada de la sol·licitud 22

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
Acord sobre la sol·licitud 22

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
Acord sobre la sol·licitud 23

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el vicepresi-
dent del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre els càlculs econòmics del 
retorn de la concessió d’Aigües Ter Llobregat
355-00036/12
Acord de tenir la sessió informativa 23

Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller 
de Territori i Sostenibilitat sobre els càlculs econòmics del retorn de la concessió 
d’Aigües Ter Llobregat
355-00037/12
Acord de tenir la sessió informativa 23

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
355-00038/12
Acord de tenir la sessió informativa 23
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença d’una representació de l’organització no governamental Retorna 
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre el sistema 
de dipòsit d’envasos
357-00132/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 24

Compareixença del director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural davant la 
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre la gestió de la fauna 
salvatge, especialment dels ossos, al Pirineu
357-00133/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 24

Compareixença de Jordi Agustí i Vergés, director de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a informar sobre la gestió 
dels recursos hídrics dels pantans de Riudecanyes i de Siurana
357-00134/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 24

Compareixença de Miquel Àngel Prats i Fabra, administrador de la Comunitat de 
Regants del Pantà de Riudecanyes, davant la Comissió de Medi Ambient i Sosteni-
bilitat per a informar sobre la gestió dels recursos hídrics dels pantans de Riudeca-
nyes i de Siurana
357-00135/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 24

Compareixença de Jaume Duch Guillot, director general de Comunicació i portaveu 
del Parlament Europeu, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 
i Transparència per a presentar el programa de treball del Parlament Europeu per al 
2019 i informar sobre les properes eleccions
357-00142/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 25

Compareixença d’una representació del moviment social equatorià Despertar Ciu-
dadano davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
per a exposar la seva visió política i social de l’Equador
357-00143/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 25

Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions Gitanes de Ca-
talunya davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
per a exposar la seva visió sobre el compliment del principi d’igualtat de la Unió Eu-
ropea per les autoritats públiques i els responsables polítics
357-00144/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 25

Compareixença d’Alfons Montserrat Esteller, exalcalde d’Alcanar, en qualitat de tes-
timoni, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor
365-00001/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 25

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

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

Encàrrec del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat a la consellera de Cultura
330-00052/12
Presentació: president de la Generalitat 26

Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller d’Interior
330-00053/12
Presentació: president de la Generalitat 26

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Designació d’un diputat interventor per al període pressupostari del 2018
231-00001/12
Proposta al Ple 27
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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; GP CatECP; SP CUP-CC (reg. 21829; 21906; 22067; 
22119).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 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 Cs; GP CatECP; SP CUP-CC (reg. 21907; 22068; 22120).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de racionalització territorial i supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès
202-00015/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC; SP CUP-CC (reg. 21830; 21908; 22029; 
22121).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
23.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.

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
202-00016/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC; SP CUP-CC (reg. 21831; 21909; 22030; 
22122).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
23.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.
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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; SP CUP-CC (reg. 21832; 21910; 22124).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 10:30 h.

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00024/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; SP CUP-CC (reg. 21833; 21911; 22123).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
23.11.2018 al 26.11.2018).
Finiment del termini: 27.11.2018; 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. 21834; 21992).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 26.11.2018; 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 JxCat; GP ERC; GP Cs (reg. 21835; 21993; 22015).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 26.11.2018; 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 JxCat; GP ERC; GP Cs (reg. 21836; 21994; 22016).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 26.11.2018; 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 JxCat; GP ERC; GP Cs (reg. 21837; 21995; 22017).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 26.11.2018; 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 JxCat; GP ERC; GP Cs (reg. 21838; 21996; 22018).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 26.11.2018; 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 JxCat; GP ERC; GP Cs (reg. 21839; 21997; 22019).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 26.11.2018; 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 JxCat; GP ERC; GP Cs (reg. 21840; 21998; 22020).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 26.11.2018; 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 JxCat; GP ERC; GP Cs (reg. 21841; 21999; 22021).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 26.11.2018; 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. 21842; 22000).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 26.11.2018; 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 JxCat; GP ERC; GP Cs (reg. 21843; 22001; 22022).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 26.11.2018; 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 JxCat; GP ERC; GP Cs (reg. 21844; 22002; 22023).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 26.11.2018; 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. 21845; 22003).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 26.11.2018; 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. 21846; 22004).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 26.11.2018; 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. 21847; 22005).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 26.11.2018; 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. 21848; 22006).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 26.11.2018; 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. 21849; 22007).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 26.11.2018; 10:30 h.

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. 21850; 22008).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 26.11.2018; 10:30 h.
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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 JxCat; GP ERC; GP Cs (reg. 21851; 22009; 22024).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 26.11.2018; 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 JxCat; GP ERC; GP Cs (reg. 21852; 22010; 22025).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 26.11.2018; 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. 22026).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 22.11.2018; 10:30 h.

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 20/2018, sobre la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal, 
corresponent a l’exercici 2016
256-00016/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 20988).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 23.11.2018 al 29.11.2018).
Finiment del termini: 30.11.2018; 10:30 h.
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2018, sobre la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de 
personal, corresponent a l’exercici 2016
256-00017/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 20989).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 23.11.2018 al 29.11.2018).
Finiment del termini: 30.11.2018; 10:30 h.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 
i Transparència
410-00004/12

ELECCIÓ DEL VICEPRESIDENT

La Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en la 
sessió tinguda el dia 15 de novembre de 2018, d’acord amb els articles 49.2 i 50.1 del 
Reglament del Parlament, i a proposta del Grup Parlamentari Republicà, ha elegit 
vicepresident el diputat Gerard Gómez del Moral i Fuster en substitució del diputat 
David Rodríguez i González.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2018
La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; la presidenta de la Comissió, 

Aurora Madaula i Giménez

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
413-00001/12

CONSTITUCIÓ I ELECCIÓ DEL COORDINADOR

El dia 12 de novembre de 2018 s’ha constituït l’Intergrup del Poble Gitano. De 
conformitat amb l’article 71.3 del Reglament del Parlament, és integrat pels mem-
bres següents: 

Grup Parlamentari de Ciutadans
Dimas Gragera Velaz
Carlos Sánchez Martín (suplent)

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Francesc Ten i Costa
Montserrat Macià i Gou (suplent)

Grup Parlamentari Republicà
Jordi Albert i Caballero
Mònica Palacín París (suplent)

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Beatriz Silva Gallardo
Carlos Castillo Rosique (suplent)

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Jéssica Albiach Satorres

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Natàlia Sànchez Dipp

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Andrea Levy Soler
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L’Intergrup, d’acord amb l’article 71.3 del Reglament del Parlament, ha elegit co-
ordinador el diputat Dimas Gragera Velaz.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2018
El coordinador de l’Intergrup, Dimas Gragera Velaz

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

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

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

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

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

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

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

Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Unió de 
Pagesos amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
352-00062/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 20954).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 16.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Agrària de Joves Agricultors amb relació a la Proposició de llei 
d’espais agraris
352-00063/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 20954).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 16.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei d’espais agraris
352-00064/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 20954).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 16.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Institut 
Agrari Català Sant Isidre amb relació a la Proposició de llei d’espais 
agraris
352-00065/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 20954).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 16.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei d’espais agraris
352-00066/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 20954).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 16.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei d’espais agraris
352-00067/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 20954).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 16.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Unió de 
Pagesos amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
352-00078/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 21040).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 16.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei d’espais agraris
352-00079/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 21040).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 16.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Joves Agricultors amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
352-00080/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 21040).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 16.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Institut 
Agrícola Català de Sant Isidre amb relació a la Proposició de llei 
d’espais agraris
352-00081/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 21040).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 16.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
d’Empresaris Agraris amb relació a la Proposició de llei d’espais 
agraris
352-00082/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 21040).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 16.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi 
Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei d’espais agraris
352-00083/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 21040).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 16.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Secció 
de Dret Administratiu del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona amb 
relació a la Proposició de llei d’espais agraris
352-00084/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 21040).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 16.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Secció 
de Dret Civil del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona amb relació a la 
Proposició de llei d’espais agraris
352-00085/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 21040).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 16.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei d’espais agraris
352-00096/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat, GP CatECP (reg. 21109).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 16.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Unió de 
Pagesos amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
352-00097/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat, GP CatECP (reg. 21109).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 16.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei d’espais agraris
352-00098/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat, GP CatECP (reg. 21109).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 16.11.2018.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre 
de la Propietat Forestal amb relació a la Proposició de llei d’espais 
agraris
352-00099/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat, GP CatECP (reg. 21109).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 16.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Boscat - 
Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals amb relació 
a la Proposició de llei d’espais agraris
352-00100/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat, GP CatECP (reg. 21109).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 16.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consorci 
Forestal de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’espais 
agraris
352-00101/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat, GP CatECP (reg. 21109).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 16.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi 
d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei d’espais agraris
352-00102/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat, GP CatECP (reg. 21109).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 16.11.2018.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’organització 
no governamental Retorna davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat perquè informi sobre el sistema de dipòsit d’envasos
356-00141/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

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

Sol·licitud de compareixença de Jaume Duch Guillot, director 
general de Comunicació i portaveu del Parlament Europeu, davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
perquè presenti el programa de treball de l’executiu comunitari per al 
2019
356-00142/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exte-
rior, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 5, tinguda el 15.11.2018, 
DSPC-C 110.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del moviment social 
equatorià Despertar Ciudadano davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència perquè exposi la seva visió 
política i social de l’Equador
356-00148/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exte-
rior, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 5, tinguda el 15.11.2018, 
DSPC-C 110.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions Gitanes de Catalunya davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè exposi 
la seva visió sobre el compliment del principi d’igualtat de la Unió 
Europea per les autoritats públiques i els responsables polítics
356-00149/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Exte-
rior, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió 5, tinguda el 15.11.2018, 
DSPC-C 110.
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Sol·licitud de compareixença del director general de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat perquè informi sobre la gestió de la fauna salvatge, 
especialment dels ossos, al Pirineu
356-00151/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

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

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

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

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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

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

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

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

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

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 del retorn de la concessió d’Aigües Ter 
Llobregat
355-00036/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 
14.11.2018, DSPC-C 106.

Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 
amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els càlculs 
econòmics del retorn de la concessió d’Aigües Ter Llobregat
355-00037/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 
14.11.2018, DSPC-C 106.

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
355-00038/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió 3, tinguda el 
14.11.2018, DSPC-C 106.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença d’una representació de l’organització no 
governamental Retorna davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat per a informar sobre el sistema de dipòsit d’envasos
357-00132/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 3, tinguda el 
14.11.2018, DSPC-C 106.

Compareixença del director general de Polítiques Ambientals i Medi 
Natural davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat per a 
informar sobre la gestió de la fauna salvatge, especialment dels 
ossos, al Pirineu
357-00133/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 3, tinguda el 
14.11.2018, DSPC-C 106.

Compareixença de Jordi Agustí i Vergés, director de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat per a informar sobre la gestió dels recursos hídrics 
dels pantans de Riudecanyes i de Siurana
357-00134/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 3, tinguda el 
14.11.2018, DSPC-C 106.

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 per a informar sobre la gestió dels 
recursos hídrics dels pantans de Riudecanyes i de Siurana
357-00135/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 3, tinguda el 
14.11.2018, DSPC-C 106.
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Compareixença de Jaume Duch Guillot, director general de 
Comunicació i portaveu del Parlament Europeu, davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a 
presentar el programa de treball del Parlament Europeu per al 2019 i 
informar sobre les properes eleccions
357-00142/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença d’una representació del moviment social equatorià 
Despertar Ciudadano davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència per a exposar la seva visió política i 
social de l’Equador
357-00143/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions 
Gitanes de Catalunya davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència per a exposar la seva visió sobre 
el compliment del principi d’igualtat de la Unió Europea per les 
autoritats públiques i els responsables polítics
357-00144/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença d’Alfons Montserrat Esteller, exalcalde d’Alcanar, 
en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre el 
Projecte Castor
365-00001/12

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

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

Encàrrec del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat a la 
consellera de Cultura
330-00052/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 22011 / Coneixement: 19.11.2018

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 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència del conseller de Territori i Sostenibilitat, els dies 15 i 16 de 
novembre, metre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu De-
partament la consellera de Cultura.

Cordialment,

Barcelona, 13 de novembre de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 241/2018, de 13 de novembre, d’encàrrec del despatx del con-
seller de Territori i Sostenibilitat a la consellera de Cultura els dies 15 i 16 de novem-
bre de 2018, és publicat al DOGC 7748A, del 15 de novembre de 2018.

Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller 
d’Interior
330-00053/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 22012 / Coneixement: 19.11.2018

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 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència de la consellera de la Presidència, els dies 15 i 16 de novem-
bre, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departa-
ment el conseller d’Interior.

Cordialment,

Barcelona, 13 de novembre de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 240/2018, de 13 de novembre, d’encàrrec del despatx de la 
consellera de la Presidència al conseller d’Interior els dies 15 i 16 de novembre de 
2018, mentre romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 7748A, del 15 de no-
vembre de 2018.
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4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Designació d’un diputat interventor per al període pressupostari del 
2018
231-00001/12

PROPOSTA AL PLE

Al Ple del Parlament
La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el 20 de novembre de 2018, d’acord amb 

l’article 37.5 del Reglament, ha acordat de proposar al Ple la designació de Marc 
Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari Republicà, com a diputat interventor 
per al període pressupostari del 2018, a conseqüència de la renúncia a la condició 
de diputat al Parlament de Catalunya de David Rodríguez i González (tram. 231-
00001/12).

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió
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