
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 184/XII del Parlament de Catalunya, sobre la devolució de la paga extra-
ordinària dels treballadors de la Generalitat dels anys 2013 i 2014
250-00371/12
Adopció 17

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
202-00028/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 18

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les inundacions al barri de la Farinera, de Sant Vicenç 
de Castellet
250-00387/12
Esmenes presentades 18

Proposta de resolució sobre l’aturada de la prolongació de l’autopista C-32
250-00399/12
Esmenes presentades 19

Proposta de resolució sobre l’aturada del Pla director urbanístic Gran Via - Llobregat
250-00400/12
Esmenes presentades 19

Proposta de resolució sobre les mesures per a la retirada de l’amiant
250-00401/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la inversió pendent del Fòrum Judicial de Tarragona
250-00402/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions dels professionals de 
la Xarxa Santa Tecla
250-00403/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la reducció de la llista d’espera dels pacients pendents 
d’operació per obesitat mòrbida
250-00404/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21
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Proposta de resolució sobre la incorporació de la profilaxi preexposició al sistema 
sanitari
250-00405/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la convocatòria de subvencions per al millorament dels 
habitatges
250-00406/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre el millorament de la gestió sanitària del barri de Llefià - 
Gran Sol, de Badalona
250-00407/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre les taxes als estudiants d’enginyeria
250-00408/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre l’atenció educativa als escolars de famílies que passen 
o han passat per un procés de separació
250-00409/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la presència de l’aranès al web de tràmits de la Ge-
neralitat
250-00410/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre el suport al projecte Liberisliber, de Besalú
250-00411/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre el valor històric i cultural del castell de Sant Ferran, 
de Figueres
250-00412/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre el reforçament del Camí de Sant Jaume
250-00413/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre les millores a l’Escola La Floresta, de Tarragona
250-00414/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre el sistema de factura electrònica eFac
250-00415/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre l’accés telefònic als números de suport de la Generalitat
250-00416/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre els recursos del CAP Gran Sol, de Badalona
250-00418/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre el tracte de favor a polítics presos en centres peniten-
ciaris de Catalunya
250-00419/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25
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Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans materials i personals del jutjat 
de Barcelona que coneix dels plets de clàusules abusives en préstecs i crèdits hi-
potecaris
250-00421/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre l’extensió dels contractes del Programa Beatriu de Pinós
250-00422/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre les activitats gratuïtes per a la gent gran a Vallirana
250-00423/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre el millorament del servei de transport públic a Vallirana
250-00424/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre l’operació de l’Estat per a desestabilitzar l’economia 
catalana
250-00425/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre l’obertura del nou consultori mèdic de la Canonja
250-00426/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a combatre la bretxa salarial
250-00427/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una estratègia autonòmica sobre l’Al-
zheimer i el suport a un pla nacional sobre aquesta malaltia
250-00428/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la implantació eficient del Pla de garantia juvenil
250-00429/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la implantació de la T-Mobilitat
250-00430/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la gestió de la fauna salvatge i dels danys que provoca
250-00431/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre els pagaments de la política agrària comuna
250-00432/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre els afectats pel trastorn per dèficit d’atenció amb hi-
peractivitat
250-00433/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció familiar als afectats pel tras-
torn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat
250-00434/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30
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Proposta de resolució sobre les necessitats en els àmbits sanitari, social i educatiu 
dels afectats pel trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat
250-00435/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució de suport a l’expresident del Brasil Lula da Silva
250-00436/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre el perllongament de la línia 1 Nord
250-00437/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre l’impuls de la implantació de la finestreta única em-
presarial a Barcelona
250-00438/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre l’adequació de la regulació de la contractació pública 
per a afavorir la concurrència de petites i mitjanes empreses
250-00439/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la immatriculació dels béns immobles de l’Església 
catòlica
250-00440/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció sanitària al CAP Gran Sol 
- Llefià, de Badalona
250-00441/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la protecció de la cala Morisca, entre Lloret de Mar i 
Tossa de Mar
250-00442/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre l’espai d’interès natural de Gallecs
250-00443/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la protecció de la cala d’Aigua Xelida, de Tamariu
250-00444/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre el projecte de Sa Guarda, de Cadaqués
250-00445/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la protecció de la posidònia
250-00446/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la regulació de les pseudoteràpies
250-00447/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34
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Proposta de resolució sobre el reconeixement de les fires d’atraccions com a ac-
tivitat cultural
250-00448/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre les condicions laborals del Cos de Bombers de la Ge-
neralitat
250-00449/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius policíacs a Sant Feliu de Llobregat
250-00450/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

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 36

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 36

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Par-
lament Europeu i del Consell per la qual s’adapten la Directiva 2012/27/UE del Par-
lament Europeu i del Consell, relativa a l’eficiència energètica, modificada per la 
Directiva (UE) 2018/XXX, i el Reglament (UE) 2018/XXX del Parlament Europeu i del 
Consell, relatiu a la governança de la Unió de l’Energia, amb motiu de la retirada del 
Regne Unit de la Unió Europea
295-00137/12
Text presentat 37

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 de Cultura amb la consellera de 
Cultura sobre les raons per les quals el 5 d’octubre de 2018 es va donar ordre de 
suspendre les despeses als centres de cultura amb efectes immediats
354-00041/12
Rebuig de la sol·licitud 43

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vice-
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la retallada de recur-
sos al Consorci de l’Habitatge de Barcelona per a rehabilitacions i ajuts al lloguer
354-00057/12
Sol·licitud i tramitació 43

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 el compliment de la Resolució 797/XI, sobre el suport a les 
vies legals i segures d’accés al dret d’asil i sobre l’exercici del dret a la llibertat de 
circulació
354-00060/12
Retirada de la sol·licitud 43

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 les funcions de les delegacions a l’exterior
354-00061/12
Rebuig de la sol·licitud 43
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre l’es-
corcoll ordenat en el marc de les actuacions judicials per a investigar la presumpta 
contractació irregular de serveis informàtics per un ex-alt càrrec de la Generalitat
354-00064/12
Sol·licitud i tramitació 44

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la conse-
llera de Cultura sobre la investigació judicial per una indiciària contractació pública 
irregular de la Institució de les Lletres Catalanes
354-00065/12
Sol·licitud i tramitació 44

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conse-
ller d’Interior sobre el deure de confidencialitat en el marc de la col·laboració amb 
les autoritats judicials
354-00066/12
Sol·licitud i tramitació 44

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

Proposta d’audiència en ponència de Rosa Maria Cadenas, presidenta de l’Associ-
ació Empresarial d’Economia Social (Dincat), amb relació al Projecte de llei de con-
tractes de serveis a les persones
352-00155/12
Sol·licitud 44

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Executius, Directius i Empresaris amb relació al Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones
352-00156/12
Sol·licitud 45

Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Cañete, secretari general de Pimec, amb 
relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00157/12
Sol·licitud 45

Proposta d’audiència en ponència d’Ignacio Soto, secretari general de la Federació 
de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis 
a les persones
352-00158/12
Sol·licitud 45

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi de Secretaris, In-
terventors i Tresorers de l’Administració Local de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de contractes de serveis a les persones
352-00159/12
Sol·licitud 45

Proposta d’audiència en ponència d’Agustí Cerrillo, catedràtic de dret administratiu 
de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes 
de serveis a les persones
352-00160/12
Sol·licitud 45

Proposta d’audiència en ponència de Joaquín Tornos, catedràtic de dret adminis-
tratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes 
de serveis a les persones
352-00161/12
Sol·licitud 46

Proposta d’audiència en ponència de Marina Molina, en representació del Grup 
Fundació Ramon Noguera, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis 
a les persones
352-00162/12
Sol·licitud 46

Proposta d’audiència en ponència de Cristian Rovira, en representació del Grup Sifu, 
amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00163/12
Sol·licitud 46
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Proposta d’audiència en ponència de Julio Martínez, en representació de la Fede-
ració de Centres Especials de Treball de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de contractes de serveis a les persones
352-00164/12
Sol·licitud 46

Proposta d’audiència en ponència de Joan Segarra, en representació de la Patronal 
del Tercer Sector Social de Catalunya - La Confederació, amb relació al Projecte de 
llei de contractes de serveis a les persones
352-00165/12
Sol·licitud 46

Proposta d’audiència en ponència de Pere Mulero, president de l’Associació Cata-
lana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura, amb relació al Projecte de llei 
de contractes de serveis a les persones
352-00166/12
Sol·licitud 47

Proposta d’audiència en ponència de Belén Tascón, presidenta de la Federació d’As-
sociacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de contractes de serveis a les persones
352-00167/12
Sol·licitud 47

Proposta d’audiència en ponència de Lluís Vila, en representació de la Fapaes, amb 
relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00168/12
Sol·licitud 47

Proposta d’audiència en ponència de Josep Ignasi Hornos, president de l’Associ-
ació Catalana d’Entitats de Salut, amb relació al Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones
352-00169/12
Sol·licitud 47

Proposta d’audiència en ponència de Manel J. Farré Montañes, president del Con-
sorci de Salut i Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes 
de serveis a les persones
352-00170/12
Sol·licitud 47

Proposta d’audiència en ponència d’Enric Arques i Martí, president del Fòrum d’Inici-
atives Assistencials i de Gestió en Salut Mental a Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de contractes de serveis a les persones
352-00171/12
Sol·licitud 48

Proposta d’audiència en ponència de Ramon Vilatimó i Pujal, president de l’Asso-
ciació Catalana d’Entitats de Base Associativa, amb relació al Projecte de llei de 
contractes de serveis a les persones
352-00172/12
Sol·licitud 48

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a 
les persones
352-00173/12
Sol·licitud 48

Proposta d’audiència en comissió d’Àngels Guiteras, representant de la Fundació 
Acció, Benestar i Desenvolupament, amb relació al Projecte de llei de contractes 
de serveis a les persones
352-00174/12
Sol·licitud 48

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Autoritat Catalana de la 
Competència amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00175/12
Sol·licitud 48
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis 
a les persones
352-00176/12
Sol·licitud 49

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió de Petites i Mitjanes 
Residències amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00177/12
Sol·licitud 49

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Estatal d’En-
titats de Serveis d’Atenció a Domicili (Asade) amb relació al Projecte de llei de con-
tractes de serveis a les persones
352-00178/12
Sol·licitud 49

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Empresaris d’Ambulàncies amb relació al Projecte de llei de contractes de ser-
veis a les persones
352-00179/12
Sol·licitud 49

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Executius, Directius i Empresaris amb relació al Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones
352-00180/12
Sol·licitud 49

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Empreses de Restauració Col·lectiva amb relació al Projecte de llei de contractes 
de serveis a les persones
352-00181/12
Sol·licitud 50

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana de 
Recursos Assistencials amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a 
les persones
352-00182/12
Sol·licitud 50

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura amb relació al Projecte de llei de con-
tractes de serveis a les persones
352-00183/12
Sol·licitud 50

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació Empresarial 
Catalana d’Autotransport de Viatgers amb relació al Projecte de llei de contractes 
de serveis a les persones
352-00184/12
Sol·licitud 50

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió Catalana d’Hospi-
tals amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00185/12
Sol·licitud 50

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Pimec amb relació al Pro-
jecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00186/12
Sol·licitud 51

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Patronal del Tercer Sector 
Social de Catalunya - La Confederació amb relació al Projecte de llei de contractes 
de serveis a les persones
352-00187/12
Sol·licitud 51

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Discapacitat Intel·lectu-
al Catalunya (Dincat) amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les 
persones
352-00188/12
Sol·licitud 51
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Proposta d’audiència en comissió de Marcel Coderch i Collell, president de l’Auto-
ritat Catalana de la Competència, amb relació al Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones
352-00255/12
Sol·licitud 51

Proposta d’audiència en comissió de Joan Vilar, president de l’Associació Catalana 
d’Executius, Directius i Empresaris, amb relació al Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones
352-00256/12
Sol·licitud 51

Proposta d’audiència en comissió de Cinta Pascual Montañés, presidenta de l’As-
sociació Catalana de Recursos Assistencials, amb relació al Projecte de llei de con-
tractes de serveis a les persones
352-00257/12
Sol·licitud 52

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura amb relació al Projecte de llei de con-
tractes de serveis a les persones
352-00258/12
Sol·licitud 52

Proposta d’audiència en comissió de Francina Alsina, presidenta de la Taula d’En-
titats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de con-
tractes de serveis a les persones
352-00259/12
Sol·licitud 52

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions Obreres de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00260/12
Sol·licitud 52

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió General de Tre-
balladors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a 
les persones
352-00261/12
Sol·licitud 52

Proposta d’audiència en comissió de Joan Segarra, president de La Confederació, 
amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00262/12
Sol·licitud 53

Proposta d’audiència en comissió de Josep González i Sala, president de Pimec, 
amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00263/12
Sol·licitud 53

Proposta d’audiència en comissió de Vicente Botella, president de la Unió de Peti-
tes i Mitjanes Residències, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis 
a les persones
352-00264/12
Sol·licitud 53

Proposta d’audiència en ponència de Joan Segarra, president de la Confederació 
Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de contractes de serveis a les persones
352-00286/12
Sol·licitud 53

Proposta d’audiència en ponència d’Albert Guilera, cap dels Serveis Jurídics de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de 
contractes de serveis a les persones
352-00287/12
Sol·licitud 53

Proposta d’audiència en ponència de Vicenç Aguado, professor de dret administra-
tiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones
352-00288/12
Sol·licitud 54
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Proposta d’audiència en ponència de Tomàs Font Llovet, catedràtic de dret admi-
nistratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes 
de serveis a les persones
352-00289/12
Sol·licitud 54

Proposta d’audiència en ponència de Joaquim Tornos, catedràtic de dret adminis-
tratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes 
de serveis a les persones
352-00290/12
Sol·licitud 54

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura amb relació al Projecte de llei de con-
tractes de serveis a les persones
352-00291/12
Sol·licitud 54

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Executius, Directius i Empresaris amb relació al Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones
352-00292/12
Sol·licitud 54

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la federació Dincat amb 
relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00293/12
Sol·licitud 55

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de 
Recursos Assistencials amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a 
les persones
352-00294/12
Sol·licitud 55

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Entitats de Base Associativa amb relació al Projecte de llei de contractes de ser-
veis a les persones
352-00295/12
Sol·licitud 55

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de Tre-
balladors amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00296/12
Sol·licitud 55

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres amb 
relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00297/12
Sol·licitud 55

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació d’Associa-
cions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
contractes de serveis a les persones
352-00298/12
Sol·licitud 56

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi de Secretaris, 
Interventors i Tresorers d’Administració Local amb relació al Projecte de llei de con-
tractes de serveis a les persones
352-00299/12
Sol·licitud 56

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Intersindical - Confe-
deració Sindical Catalana amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis 
a les persones
352-00300/12
Sol·licitud 56

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Pares 
i Mares d’Alumnes amb Estudis Sufragats amb Fons Públics No Universitaris de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00301/12
Sol·licitud 56
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Proposta d’audiència en ponència de Joan Segarra, president de la Confederació 
Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de contractes de serveis a les persones
352-00314/12
Sol·licitud 56

Proposta d’audiència en ponència en ponència d’Albert Guilera, cap dels Serveis 
Jurídics de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte 
de llei de contractes de serveis a les persones
352-00315/12
Sol·licitud 57

Proposta d’audiència en ponència de Vicenç Aguado, professor de dret administra-
tiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones
352-00316/12
Sol·licitud 57

Proposta d’audiència en ponència de Tomàs Font Llovet, catedràtic de dret admi-
nistratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes 
de serveis a les persones
352-00317/12
Sol·licitud 57

Proposta d’audiència en ponència de Joaquim Tornos, catedràtic de dret adminis-
tratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes 
de serveis a les persones
352-00318/12
Sol·licitud 57

Proposta d’audiència en ponència d’Elena de la Campa, directora de relacions labo-
rals de Pimec, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00319/12
Sol·licitud 57

Proposta d’audiència en ponència de Roser Fernández, directora general de la Unió 
Catalana d’Hospitals, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les 
persones
352-00320/12
Sol·licitud 58

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura amb relació al Projecte de llei de con-
tractes de serveis a les persones
352-00321/12
Sol·licitud 58

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la federació Dincat amb 
relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00322/12
Sol·licitud 58

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Executius, Directius i Empresaris amb relació al Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones
352-00323/12
Sol·licitud 58

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana d’En-
titats de Salut amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00324/12
Sol·licitud 58

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones
352-00325/12
Sol·licitud 59

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de Tre-
balladors amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00326/12
Sol·licitud 59
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres amb 
relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00327/12
Sol·licitud 59

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Intersindical - Confe-
deració Sindical Catalana amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis 
a les persones
352-00328/12
Sol·licitud 59

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Pons, síndic de la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00329/12
Sol·licitud 59

Proposta d’audiència en ponència de Marcel Coderch, president de l’Autoritat Ca-
talana de la Competència, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis 
a les persones
352-00330/12
Sol·licitud 60

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Xarxa d’Economia So-
lidària amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00331/12
Sol·licitud 60

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi de Secretaris, 
Interventors i Tresorers d.Administració Local amb relació al Projecte de llei de con-
tractes de serveis a les persones
352-00332/12
Sol·licitud 60

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Fòrum Salut Mental amb 
relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00333/12
Sol·licitud 60

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Entitats de Base Associativa amb relació al Projecte de llei de contractes de ser-
veis a les persones
352-00334/12
Sol·licitud 60

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consorci de Salut i Social 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00335/12
Sol·licitud 61

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres amb 
relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00356/12
Sol·licitud 61

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de Tre-
balladors amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00357/12
Sol·licitud 61

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Municipis 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00358/12
Sol·licitud 61

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a 
les persones
352-00359/12
Sol·licitud 61

Proposta d’audiència en ponència de Paco Blanco López, director dels Serveis de 
Coordinació de Contractació Administrativa de l’Ajuntament de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00360/12
Sol·licitud 62
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Confederació d’Asso-
ciacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de ser-
veis a les persones
352-00361/12
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en ponència de Carles Duarte i Montserrat, president del Con-
sell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb relació al Projecte de llei de contractes 
de serveis a les persones
352-00362/12
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Catalana de 
l’Esplai amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00363/12
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura amb relació al Projecte de llei de con-
tractes de serveis a les persones
352-00364/12
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Societat Catalana 
d’Educació Ambiental amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les 
persones
352-00365/12
Sol·licitud 63

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Fòrum Català d’Aten-
ció Primària amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00366/12
Sol·licitud 63

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Marea Blanca amb relació 
al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00367/12
Sol·licitud 63

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Centres 
Especials de Treball de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones
352-00368/12
Sol·licitud 63

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’associació Dincat amb 
relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00369/12
Sol·licitud 63

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Entitats Catalanes d’Acció 
Social amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00370/12
Sol·licitud 64

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Taula del Tercer Sec-
tor Social amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00371/12
Sol·licitud 64

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi d’Educadores 
i Educadors Socials amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les 
persones
352-00372/12
Sol·licitud 64

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial de Tre-
ball Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a 
les persones
352-00373/12
Sol·licitud 64
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Xarxa d’Economia So-
lidària de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les 
persones
352-00374/12
Sol·licitud 64

Proposta d’audiència en ponència d’Álvaro Porro, comissionat d’Economia Social, 
Desenvolupament Local i Consum de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00375/12
Sol·licitud 65

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació d’Associa-
cions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
contractes de serveis a les persones
352-00376/12
Sol·licitud 65

Proposta d’audiència en ponència d’Ernest Cañada, investigador i comunicador so-
cial, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00377/12
Sol·licitud 65

Sol·licitud de compareixença de Susana Sánchez García, en representació dels gremis 
de firaires de Barcelona, Girona i Tarragona, la Coordinadora de Firaires de l’Hospi-
talet de Llobregat i l’Associació Cultural d’Atraccions de Fira de Catalunya, davant 
la Comissió de Cultura perquè informi sobre el reconeixement de la fira d’atraccions 
com a activitat cultural
356-00212/12
Acord sobre la sol·licitud 65

Sol·licitud de compareixença de Marcel Coderch i Collell, president de l’Autoritat 
Catalana de la Competència, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè in-
formi sobre la indiciària implicació de l’Autoritat Catalana de la Competència en el 
marc de l’operació Petrum
356-00246/12
Sol·licitud 66

Sol·licitud de compareixença de Joan Jaume i Oms, president i conseller delegat 
d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, davant la Comissió d’Economia i 
Hisenda perquè informi sobre la indiciària implicació d’Infraestructures de la Gene-
ralitat de Catalunya en l’operació Petrum
356-00247/12
Sol·licitud 66

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Famílies de 
Lesbianes i Gais davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre 
les actuacions de l’associació
356-00254/12
Sol·licitud 66

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Famílies de Me-
nors Transsexuals Chrysallis davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
informi sobre les activitats de l’associació
356-00255/12
Sol·licitud 66

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Casal Lambda davant la Co-
missió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les actuacions del centre 
associatiu
356-00256/12
Sol·licitud 67

Sol·licitud de compareixença del director del Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública perquè informi sobre l’escorcoll ordenat en el marc de les actuacions judi-
cials per a investigar la presumpta contractació irregular de serveis informàtics per 
un ex-alt càrrec de la Generalitat
356-00257/12
Sol·licitud 67
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Sol·licitud de compareixença de Joan Rigol i Roig, president de la Comissió Executiva 
del Patronat de la Muntanya de Montserrat, davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre els principals reptes que afronta el Patronat
356-00258/12
Sol·licitud 67

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Assessor per a la Re-
forma Horària davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè expliqui el Pacte per 
a la reforma horària i l’Objectiu 2025
356-00259/12
Sol·licitud 67

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Assessor per a la Re-
forma Horària davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè presenti el dictamen 
del Consell Assessor per a la Reforma Horària sobre les conseqüències de la su-
pressió del canvi horari i sobre el fus horari més beneficiós
356-00260/12
Sol·licitud 68

Sol·licitud de compareixença de Ferran Mascarell i Canalda, delegat del Govern de la 
Generalitat a Madrid, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
les activitats i els projectes de la Delegació
356-00261/12
Sol·licitud 68

Sol·licitud de compareixença de Josep Puigbert i Punset, director de la Casa de la 
Generalitat a Perpinyà, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi so-
bre les activitats i els projectes de la Casa de la Generalitat a Perpinyà
356-00262/12
Sol·licitud 68

Sol·licitud de compareixença del viceconseller de la Presidència per al Desplega-
ment de l’Autogovern davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
el desenvolupament dels principals reptes de la Presidència per al Desplegament 
de l’Autogovern i la planificació de les seves activitats
356-00263/12
Sol·licitud 68

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Administracions Locals i de Relacions 
amb l’Aran davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les acti-
vitats i els projectes de la Secretaria
356-00264/12
Sol·licitud 69

Sol·licitud de compareixença de la directora dels Serveis Territorials del Departa-
ment de la Presidència a Barcelona davant la Comissió d’Afers Institucionals per-
què informi sobre les principals actuacions i els reptes d’aquests serveis territorials
356-00265/12
Sol·licitud 69

Sol·licitud de compareixença del director dels Serveis Territorials del Departament 
de la Presidència a Girona davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre les principals actuacions i els reptes d’aquests serveis territorials
356-00266/12
Sol·licitud 69

Sol·licitud de compareixença de la directora dels Serveis Territorials del Departament 
de la Presidència a Lleida davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre les principals actuacions i els reptes d’aquests serveis territorials
356-00267/12
Sol·licitud 69

Sol·licitud de compareixença del director dels Serveis Territorials del Departament de 
la Presidència a Tarragona davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre les principals actuacions i els reptes d’aquests serveis territorials
356-00268/12
Sol·licitud 69

Sol·licitud de compareixença de la directora dels Serveis Territorials del Departament 
de la Presidència a les Terres de l’Ebre davant la Comissió d’Afers Institucionals per-
què informi sobre les principals actuacions i els reptes d’aquests serveis territorials
356-00269/12
Sol·licitud 70
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Sol·licitud de compareixença de la directora dels Serveis Territorials del Departament 
de la Presidència a la Catalunya Central davant la Comissió d’Afers Institucionals per-
què informi sobre les principals actuacions i els reptes d’aquests serveis territorials
356-00270/12
Sol·licitud 70

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·legi de Professionals de 
l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre la situació del sector i de la futura llei de l’esport de Catalunya
356-00271/12
Sol·licitud 70

Sol·licitud de compareixença de representants dels sindicats de metges que con-
voquen una vaga a partir del 26 de novembre de 2018 davant la Comissió de Sa-
lut perquè informin de les raons de la convocatòria i de l’estat de les negociacions 
amb el Govern
356-00272/12
Sol·licitud 70
Acord sobre la sol·licitud 70

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

Compareixença del president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques da-
vant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre els objectius i els 
reptes de la universitat pública
357-00042/12
Substanciació 71

Compareixença de Narcís Garolera, catedràtic de llengua i literatura de la Universi-
tat Pompeu Fabra, davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la necessi-
tat de recuperar el nom tradicional i documentat del cenobi de Sant Pere de Roda
357-00105/12
Substanciació 71

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
Substanciació 71

Compareixença de Susana Sánchez García, en representació dels gremis de firai-
res de Barcelona, Girona i Tarragona, la Coordinadora de Firaires de l’Hospitalet de 
Llobregat i l’Associació Cultural d’Atraccions de Fira de Catalunya, davant la Co-
missió de Cultura per a informar sobre el reconeixement de la fira d’atraccions com 
a activitat cultural
357-00163/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 71

Compareixença de representants dels sindicats de metges que convoquen una vaga 
a partir del 26 de novembre de 2018 davant la Comissió de Salut per a informar de 
les raons de la convocatòria i de l’estat de les negociacions amb el Govern
357-00164/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 72
Substanciació 72

Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb el president del Consell Nacional 
de la Cultura i de les Arts per a presentar l’Informe sobre l’estat de la cultura i de 
les arts a Catalunya del 2017 i la Memòria del 2016 i per a informar sobre els pro-
jectes i activitats actuals
359-00006/12
Substanciació 72

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el president del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya per a presentar la memòria del Tribunal corresponent al 2017
359-00010/12
Substanciació 72

Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb el president del Consell Nacional 
de la Cultura i de les Arts per a presentar l’Informe sobre l’estat de la cultura i de 
les arts a Catalunya del 2018 i la Memòria del 2017 i per a informar sobre els pro-
jectes i les activitats actuals
359-00014/12
Substanciació 72
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 184/XII del Parlament de Catalunya, sobre la devolució de 
la paga extraordinària dels treballadors de la Generalitat dels anys 
2013 i 2014
250-00371/12

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, sessió 5, 27.11.2018, DSPC-C 119

La Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió tinguda 
el dia 27 de novembre de 2018, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre 
la devolució de la paga extraordinària dels treballadors de la Generalitat dels anys 
2013 i 2014 (tram. 250-00371/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup 
Parlamentari Republicà (reg. 21243).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a comprometre’s a fixar, en el si de 

la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya i en el termini de tres mesos, un calendari per a retornar als 
treballadors de la Generalitat les pagues extraordinàries que no se’ls van abonar el 
2013 i el 2014, de manera que l’any 2019 se’ls retorni la paga del 2013 i l’any 2020, 
la del 2014. La devolució d’aquestes pagues en cap cas no es pot produir més enllà 
de l’últim trimestre del 2020.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2018
La secretària de la Comissió, Anna Geli i España; el president de la Comissió, 

Raúl Moreno Montaña
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, 
del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
202-00028/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 23159).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 22643 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 28.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 22643)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió i addició del punt 1

1. Realitzar de manera urgent conveniada amb l’Ajuntament, un estudi hidràulic 
de de detall de la Riera de Castellet en el seu tram de la Farinera que analitzi les 
diferents alternatives d’actuació. Aquest estudi s’haurà de realitzar durant el 2019.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Un cop realitzat l’estudi de detall, acordar amb l’Ajuntament, en el marc del 
conveni esmentat, la redacció del projecte constructiu i la seva execució, per resol-
dre de manera definitiva la problemàtica.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

3. Fins que no s’executi el projecte, l’Ajuntament proposarà a l’ACA que, en el 
marc dels programes anuals de manteniment de les lleres, analitzi les actuacions a 
la llera per a la minimització dels riscos d’inundabilitat.
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Proposta de resolució sobre l’aturada de la prolongació de l’autopista 
C-32
250-00399/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 22644 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 28.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 22644)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió i addició del punt 1

1. Aturar Introduir millores ambientals i paisatgístiques en el projecte d’amplia-
ció de la C-32 entre Blanes i Lloret de Mar.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De supressió i addició del punt 2

2. Estudiar altres alternatives basades en la sostenibilitat i l’eficiència les comu-
nicacions entre Lloret i Blanes per resoldre els problemes de mobilitat entre Lloret 
i Blanes les dues poblacions.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició del punt 3

3. Estudiar, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, la construcció del 
carril bus Blanes-Lloret anunciat des de l’any 2009.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 22641 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 28.11.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 22641)

Esmena 1
GP Republicà (1)
D’addició

e. Proposar una ordenació de l’espai agrícola de Can Trabal, que garanteixi la 
preservació d’aquest espai en el doble context de porta de l’Hospitalet al riu i de 
corredor verd entre Collserola i el Llobregat. I incorporar l’Espai agrícola de Cal 
Trabal al Parc Agrari del Baix Llobregat.

Esmena 2
GP Republicà (2)
D’addició d’un nou punt

g. Crear una taula entre les diferents administracions públiques, organitzacions 
veïnals, socials i ecologistes i obrir un procés participatiu entre la ciutadania per 
consensuar un nou PDU que haurà de ser sotmès a una consulta ciutadana.
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Proposta de resolució sobre les mesures per a la retirada de l’amiant
250-00401/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 22668; 22739; 22798).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 23207; 23254).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la inversió pendent del Fòrum Judicial 
de Tarragona
250-00402/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 22669; 22740; 22800).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 23208; 23255).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions dels 
professionals de la Xarxa Santa Tecla
250-00403/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 22670; 22741; 22799).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 23209; 23256).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la reducció de la llista d’espera dels 
pacients pendents d’operació per obesitat mòrbida
250-00404/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 22681; 22742; 22801).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 23210; 23257).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la incorporació de la profilaxi 
preexposició al sistema sanitari
250-00405/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 22682; 22743; 22802).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 23211; 23258).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la convocatòria de subvencions per al 
millorament dels habitatges
250-00406/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 22683; 22744; 22803).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 23212; 23259).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el millorament de la gestió sanitària del 
barri de Llefià - Gran Sol, de Badalona
250-00407/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 22745; 22804).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23260).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les taxes als estudiants d’enginyeria
250-00408/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 22684; 22746; 22805).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 23213; 23261).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció educativa als escolars de 
famílies que passen o han passat per un procés de separació
250-00409/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 22747; 22806).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23262).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la presència de l’aranès al web de 
tràmits de la Generalitat
250-00410/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 22748; 22807).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23263).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el suport al projecte Liberisliber, de 
Besalú
250-00411/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 22749; 22808).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23264).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el valor històric i cultural del castell de 
Sant Ferran, de Figueres
250-00412/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 22750; 22809).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23265).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el reforçament del Camí de Sant Jaume
250-00413/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 22751; 22810).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23266).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les millores a l’Escola La Floresta, de 
Tarragona
250-00414/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 22752; 22811).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23267).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el sistema de factura electrònica eFac
250-00415/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 22753; 22812).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23268).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’accés telefònic als números de suport 
de la Generalitat
250-00416/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 22754; 22813).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23269).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els recursos del CAP Gran Sol, de 
Badalona
250-00418/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 22685; 22755; 22814).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 23214; 23270).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el tracte de favor a polítics presos en 
centres penitenciaris de Catalunya
250-00419/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 22686; 22756; 22815).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 23215; 23271).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans materials i 
personals del jutjat de Barcelona que coneix dels plets de clàusules 
abusives en préstecs i crèdits hipotecaris
250-00421/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 22757; 22816).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23272).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’extensió dels contractes del Programa 
Beatriu de Pinós
250-00422/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 22687; 22758; 22817).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 23216; 23273).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les activitats gratuïtes per a la gent gran 
a Vallirana
250-00423/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 22688; 22759; 22818).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 23217; 23274).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el millorament del servei de transport 
públic a Vallirana
250-00424/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 22689; 22760; 22819).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 23218; 23275).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’operació de l’Estat per a desestabilitzar 
l’economia catalana
250-00425/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC (reg. 22690; 22761).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 23219).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’obertura del nou consultori mèdic de la 
Canonja
250-00426/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 22691; 22762; 22820).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 23220; 23276).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a combatre la 
bretxa salarial
250-00427/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 22763; 22821).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23277).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una estratègia 
autonòmica sobre l’Alzheimer i el suport a un pla nacional sobre 
aquesta malaltia
250-00428/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 22764; 22822).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23278).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la implantació eficient del Pla de 
garantia juvenil
250-00429/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 22765; 22823).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23279).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la implantació de la T-Mobilitat
250-00430/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 22692; 22766; 22824).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 23221; 23280).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la gestió de la fauna salvatge i dels 
danys que provoca
250-00431/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 22693; 22767; 22825).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 23222; 23281).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els pagaments de la política agrària 
comuna
250-00432/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 22694; 22768; 22826).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 23223; 23282).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre els afectats pel trastorn per dèficit 
d’atenció amb hiperactivitat
250-00433/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 22769; 22827).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23283).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció familiar als 
afectats pel trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat
250-00434/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 22770; 22828).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23284).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les necessitats en els àmbits sanitari, 
social i educatiu dels afectats pel trastorn per dèficit d’atenció amb 
hiperactivitat
250-00435/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 22771; 22829).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23285).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució de suport a l’expresident del Brasil Lula da 
Silva
250-00436/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 22695; 22772; 22830).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 23224; 23286).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el perllongament de la línia 1 Nord
250-00437/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 22773; 22831).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23287).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de la implantació de la 
finestreta única empresarial a Barcelona
250-00438/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 22774; 22832).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23288).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.



BOPC 216
4 de desembre de 2018

3.10.25. Propostes de resolució 32

Proposta de resolució sobre l’adequació de la regulació de la 
contractació pública per a afavorir la concurrència de petites i 
mitjanes empreses
250-00439/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 22775; 22833).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23289).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la immatriculació dels béns immobles de 
l’Església catòlica
250-00440/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 22696; 22776; 22834).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 23225; 23290).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció sanitària al 
CAP Gran Sol - Llefià, de Badalona
250-00441/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 22697; 22777; 22835).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 23226; 23291).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la protecció de la cala Morisca, entre 
Lloret de Mar i Tossa de Mar
250-00442/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 22698; 22778; 22836).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 23227; 23292).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’espai d’interès natural de Gallecs
250-00443/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 22699; 22779; 22837).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 23228; 23293).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la protecció de la cala d’Aigua Xelida, de 
Tamariu
250-00444/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 22700; 22780; 22838).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 23229; 23294).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el projecte de Sa Guarda, de Cadaqués
250-00445/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 22701; 22781; 22839).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 23230; 23295).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la protecció de la posidònia
250-00446/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 22702; 22782; 22840).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 23231; 23296).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la regulació de les pseudoteràpies
250-00447/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 22703; 22783; 22841).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 23232; 23297).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el reconeixement de les fires 
d’atraccions com a activitat cultural
250-00448/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 22784; 22842).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23298).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les condicions laborals del Cos de 
Bombers de la Generalitat
250-00449/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 22704; 22785; 22844).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 23234; 23299).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius policíacs a Sant 
Feliu de Llobregat
250-00450/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 22786; 22845).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23300).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.12.2018; 10:30 h.
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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 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. 22846).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2018 al 07.12.2018).
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

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. 22847).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2018 al 07.12.2018).
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.
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3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
decisió del Parlament Europeu i del Consell per la qual s’adapten la 
Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a 
l’eficiència energètica, modificada per la Directiva (UE) 2018/XXX, i el 
Reglament (UE) 2018/XXX del Parlament Europeu i del Consell, relatiu 
a la governança de la Unió de l’Energia, amb motiu de la retirada del 
Regne Unit de la Unió Europea
295-00137/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 27.11.2018

Reg. 22882 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 30.11.2018

Asunto: Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se adaptan la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativa a la eficiencia energética [modificada por 
la Directiva (UE) 2018/XXX], y el Reglamento (UE) 2018/XXX del 
Parlamento Europeo y del Consejo [relativo a la gobernanza de la Unión 
de la Energía], con motivo de la retirada del Reino Unido de la Unión 
Europea (texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 744 final] 
[2018/0385 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Fascicle segon
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Estrasburgo, 13.11.2018 COM(2018) 744 final 2018/0385 (COD) 

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se adaptan la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a la eficiencia energética [modificada por la Directiva 
(UE) 2018/XXX], y el Reglamento (UE) 2018/XXX del Parlamento 
Europeo y del Consejo [relativo a la gobernanza de la Unión de la 
Energía], con motivo de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea 
(texto pertinente a efectos del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La presente propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la 

que se adapta la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética [modifi-
cada por la Directiva (UE) 2018/XXX]1, y el Reglamento (UE) 2018/XXX [gober-
nanza de la Unión de la Energía] es necesaria por la inminente retirada del Reino 
Unido de la Unión Europea.

El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó su intención de retirarse de la 
Unión con arreglo al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Esto significa 
que, a menos que un acuerdo de retirada ratificado fije otra fecha, todo el Derecho 
primario y el Derecho derivado de la Unión dejarán de aplicarse al Reino Unido a 
partir del 30 de marzo de 2019, a las 00.00 horas (hora central europea) (en lo su-
cesivo, «fecha de retirada»). Están en curso negociaciones con el Reino Unido con 
vistas a alcanzar un acuerdo de retirada.

Por otra parte, de conformidad con el artículo 50, apartado 3, del Tratado de la 
Unión Europea, el Consejo Europeo, de acuerdo con el Reino Unido, podrá decidir 
por unanimidad que los Tratados dejen de aplicarse en una fecha posterior.

La presente propuesta tiene por objeto la Directiva 2012/27/UE del Parlamento 
Europeo y el Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética 
[modificada por la Directiva (UE) 2018/XXX], y el Reglamento (UE) 2018/XXX 
[gobernanza de la Unión de la Energía]2. Las cifras de consumo de energía para 
2030 que figuran en ambos actos jurídicos se refieren a veintiocho Estados miem-
bros (EU-28).

La Directiva 2012/27/UE, modificada por la Directiva (UE) 2018/XXX, fija para 
2030 un objetivo de eficiencia energética de la Unión de al menos el 32,5 % y obliga 
a los Estados miembros a establecer contribuciones orientativas nacionales de efici-
encia energética. Al hacerlo, los Estados miembros deben tener en cuenta el consu-
mo de energía de la Unión en 20303. El Reglamento (UE) 2018/XXX [gobernanza 
de la Unión de la Energía] exige a los Estados miembros que, en el proceso de es-
tablecimiento de sus contribuciones hacia el objetivo de eficiencia energética de la 
Unión para 2030, tengan en cuenta el consumo de energía de la Unión en 2030. El 
consumo de energía a nivel de la Unión también es pertinente para la evaluación por 
la Comisión Europea de los progresos realizados hacia la consecución colectiva de 
los objetivos de la Unión.

La Directiva revisada relativa a la eficiencia energética traduce el objetivo prin-
cipal de eficiencia energética de la Unión para 2030 de al menos un 32,5 % en va-
lores absolutos de no más de 1 273 Mtep de consumo de energía primaria y 956 

1. DO XXX.
2. El 19 de junio de 2018, los colegisladores alcanzaron un acuerdo político provisional sobre la revisión de la 
Directiva relativa a la eficiencia energética y del Reglamento de gobernanza. Se prevé que el Pleno del Parla-
mento Europeo para el debate conjunto y la votación en primera lectura de ambos actos jurídicos tenga lugar en 
noviembre. La Directiva relativa a la eficiencia energética y el Reglamento de gobernanza van a ser presentados 
al Consejo de Asuntos Generales y, una vez adoptados, serán firmados formalmente por ambos colegisladores.
3. Artículo 3, apartado 1, letra a), y apartado 5, de la Directiva 2012/27/UE, modificada por la Directiva (UE) 
2018/XXX.



BOPC 216
4 de desembre de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 39 

Mtep de consumo de energía final para la Unión con veintiocho Estados miembros. 
Estos valores se calculan reduciendo las proyecciones de la hipótesis de referencia 
PRIMES de 2007 para la UE en 2030 en un 32,5 %. Las proyecciones respectivas 
para la UE con veintisiete Estados miembros (sin el Reino Unido) arrojan niveles 
absolutos de consumo no superiores a 1 128 Mtep de energía primaria y 846 Mtep 
de energía final en 2030.

Por lo tanto, con la retirada del Reino Unido, las cifras de consumo de energía 
de la Unión para 2030 deben ser ajustadas a la situación de veintisiete Estados mi-
embros. Como este cambio se basa en las mismas cifras subyacentes de los modelos 
sobre energía, puede considerarse una adaptación técnica.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
n. a.

Coherencia con otras políticas de la Unión
n. a.

2. Base Jurídica, Subsidiariedad y Proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la presente propuesta es el Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, y en particular su artículo 192, apartado 1, y su artículo 194, apar-
tado 2. Es la misma base jurídica de la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia 
energética [modificada por la Directiva (UE) 2018/XXX], y del Reglamento (UE) 
2018/XXX [gobernanza de la Unión de la Energía], actos que la presente propuesta 
modifica. Habida cuenta de que el Tratado contiene una base jurídica específica re-
ferente a la energía, se considera adecuado recurrir a ella.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Se cumplen plenamente los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. La 

acción de la Unión es necesaria en el marco del principio de subsidiariedad (artículo 
5, apartado 3, del TUE), ya que se trata de adaptaciones técnicas de actos jurídicos 
que han sido adoptados por la Unión.

Proporcionalidad
La propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad (artículo 5, apartado 4, 

del TUE), ya que no excede de lo necesario para alcanzar su objetivo. Las modi-
ficaciones propuestas adaptarán el marco legislativo actual al horizonte de 2030 y 
garantizarán la coherencia. El alcance de los elementos propuestos se limita a los 
aspectos que exigen la intervención de la Unión.

Elección del instrumento
Dado que la presente propuesta modifica una Directiva existente y un Reglamen-

to existente, el instrumento adecuado es una Decisión modificativa del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto
Dado que esta propuesta es de naturaleza meramente técnica y no implica ningu-

na decisión política, no tendría sentido realizar consultas con las partes interesadas 
ni evaluaciones de impacto.

Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente
n. a.

Consultas con las partes interesadas
n. a.
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Obtención y uso de asesoramiento especializado
n. a.

Evaluación de impacto
n. a.

Adecuación regulatoria y simplificación
n. a.

Derechos fundamentales
n. a.

4. Repercusiones Presupuestarias
La propuesta no tiene ninguna repercusión presupuestaria.

5. Otros Elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
n. a.

Documentos explicativos (para las Directivas)
Dado que esta propuesta es de carácter puramente técnico, no son necesarios do-

cumentos explicativos sobre la transposición.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
n. a.

2018/0385 (COD)

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se adaptan la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a la eficiencia energética [modificada por la Directiva 
(UE) 2018/XXX], y el Reglamento (UE) 2018/XXX del Parlamento 
Europeo y del Consejo [relativo a la gobernanza de la Unión de la 
Energía], con motivo de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea 
(texto pertinente a efectos del EEE)

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 192, apartado 1, y su artículo 194, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo4, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones5,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó al Consejo Europeo su in-

tención de retirarse de la Unión con arreglo al artículo 50 del Tratado de la Unión 
Europea. Por consiguiente, a menos que el acuerdo de retirada ratificado establezca 
otra fecha o que el Consejo Europeo, de acuerdo con el Reino Unido, fije unánime-
mente una fecha distinta, el Derecho de la Unión dejará de ser aplicable al Reino 
Unido a partir del 30 de marzo de 2019. El Reino Unido pasará a ser un tercer país.

4. DO C  de , p. .
5. DO C  de , p. .
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(2) La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética6, modificada por la Directiva 
(UE) 2018/XXX7, obliga a los Estados miembros a fijar contribuciones orientativas 
nacionales de eficiencia energética al objetivo de la Unión de al menos un 32,5 % 
para 2030. Al hacerlo, los Estados miembros deben tener en cuenta el consumo de 
energía de la Unión en 20308.

(3) El Reglamento (UE) 2018/XXX [gobernanza de la Unión de la Energía]9 exi-
ge a los Estados miembros que, en el proceso de establecimiento de sus contribuci-
ones a los objetivos de la Unión en el ámbito de la eficiencia energética, tengan en 
cuenta el consumo de energía de la Unión en 203010. El consumo de energía a nivel 
de la Unión también es pertinente para la evaluación por la Comisión de los progre-
sos realizados hacia la consecución colectiva de los objetivos de la Unión11.

(4) Debido a la retirada del Reino Unido de la Unión, es necesario adaptar técni-
camente las cifras de consumo de energía previstas para la Unión Europea en 2030 
a fin de reflejar que la Unión tendrá veintisiete Estados miembros («EU-27»). Las 
proyecciones para el objetivo principal de la Unión de al menos un 32,5 % implican 
que el consumo de energía primaria debe ser de 1 273 millones de toneladas equi-
valentes de petróleo (Mtep) y el de energía final debe representar 956 Mtep en 2030 
para la Unión con veintiocho Estados miembros. Según las proyecciones equivalen-
tes para la EU-27, excluido el Reino Unido, en 2030 el consumo de energía primaria 
será de 1 128 Mtep, y el consumo de energía final será de 846 Mtep. Esto hace ne-
cesario adaptar las cifras sobre los niveles de consumo de energía en 2030.

(5) Las mismas proyecciones para el consumo de energía en 2030 son también 
pertinentes para la aplicación de los artículos 6 y 29 del Reglamento (UE) 2018/
XXX [gobernanza de la Unión de la Energía].

(6) Por tanto, procede modificar en consecuencia la Directiva 2012/27/UE [modi-
ficada por la Directiva (UE) 2018/XXX] y el Reglamento (UE) 2018/XXX [gober-
nanza de la Unión de la Energía].

Han adoptado la presente decisión: 

Artículo 1
En el artículo 3 de la Directiva 2012/27/UE [modificada por la Directiva (UE) 

2018/XXX], el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. Cada Estado miembro fijará contribuciones orientativas nacionales de efi-

ciencia energética al objetivo de la Unión para 2030 contemplado en el artículo 1, 
apartado 1, de la presente Directiva de conformidad con los artículos [4] y [6] del 
Reglamento (UE) 2018/XXX [gobernanza de la Unión de la Energía]. En la fijación 
de esas contribuciones, los Estados miembros tendrán en cuenta que el consumo de 
energía de la Unión en 2030 no deberá exceder de 1 128 Mtep de energía primaria 
ni de 846 Mtep de energía final. Los Estados miembros notificarán esas contribu-
ciones a la Comisión como parte de sus planes nacionales integrados de energía y 
clima contemplados en el Reglamento (UE) 2018/XXX [gobernanza de la Unión de 
la Energía], de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo [3] y en 
los artículos [7] a [12] de dicho Reglamento.».

6. Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficien-
cia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las 
Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE (DO L 315 de 14.11.2012, p. 1).
7. DO XXX.
8. Artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2012/27/UE, modificada por la Directiva (UE) 2018/XXX.
9. DO XXX.
10. Artículo 6, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (UE) 2018/XXX [gobernanza de la Unión de la 
Energía].
11. Artículo 29, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento (UE) 2018/XXX [gobernanza de la Unión de la 
Energía].
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Artículo 2
El Reglamento (UE) 2018/XXX [gobernanza de la Unión de la Energía] se mo-

difica como sigue: 
a) En el artículo 6, apartado 1, párrafo primero: 
i) la cifra de «1 273 Mtep» se sustituye por la de «1 128 Mtep»; 
ii) la cifra de «956 Mtep» se sustituye por la de «846 Mtep».
b) En el artículo 29, apartado 3, el párrafo primero se sustituye por el texto si-

guiente: 
«En el ámbito de la eficiencia energética, como parte de la evaluación a que se 

refiere el apartado 1, la Comisión evaluará los avances hacia la consecución colecti-
va de un consumo máximo de energía de la Unión de 1 128 Mtep de energía prima-
ria y de 846 Mtep de energía final en 2030 de conformidad con el artículo 3, apar-
tado 5, de la Directiva 2012/27/UE [modificada por la Directiva (UE) 2018/XXX].».

Artículo 3
Los artículos 1 y 2 de la presente Decisión se entenderán sin perjuicio del plazo 

previsto en el artículo 28 de la Directiva 2012/27/UE [modificada por la Directiva 
(UE) 2018/XXX] y el artículo 59 del Reglamento (UE) 2018/XXX [gobernanza de 
la Unión de la Energía].

Artículo 4
La presente Decisión entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea y será aplicable a partir del día siguiente a aquel 
en el que el Derecho de la Unión deje de aplicarse al Reino Unido.

Hecho en Estrasburgo, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente / la presi-

denta
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la 
consellera de Cultura sobre les raons per les quals el 5 d’octubre de 
2018 es va donar ordre de suspendre les despeses als centres de 
cultura amb efectes immediats
354-00041/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Cultura, en la sessió 5, tinguda el 28.11.2018, 
DSPC-C 124.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i 
Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i 
Hisenda sobre la retallada de recursos al Consorci de l’Habitatge de 
Barcelona per a rehabilitacions i ajuts al lloguer
354-00057/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: David Cid Colomer, del GP CatECP (reg. 21562).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

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 el 
compliment de la Resolució 797/XI, sobre el suport a les vies legals 
i segures d’accés al dret d’asil i sobre l’exercici del dret a la llibertat 
de circulació
354-00060/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 6 de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 29.11.2018, DSPC-C 129.

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 les funcions 
de les delegacions a l’exterior
354-00061/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, en la sessió 6, tinguda el 29.11.2018, DSPC-C 129.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals 
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública sobre l’escorcoll ordenat en el marc de les 
actuacions judicials per a investigar la presumpta contractació 
irregular de serveis informàtics per un ex-alt càrrec de la Generalitat
354-00064/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units (reg. 22864).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Polítiques Digitals i Administració Pública, 29.11.2018.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de Cultura sobre la investigació judicial per una 
indiciària contractació pública irregular de la Institució de les Lletres 
Catalanes
354-00065/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP Cs (reg. 22951).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 29.11.2018.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb el conseller d’Interior sobre el deure de confidencialitat en el 
marc de la col·laboració amb les autoritats judicials
354-00066/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP Cs (reg. 22952).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 29.11.2018.

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

Proposta d’audiència en ponència de Rosa Maria Cadenas, 
presidenta de l’Associació Empresarial d’Economia Social (Dincat), 
amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les 
persones
352-00155/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22379).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris amb relació 
al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00156/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22379).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Cañete, secretari general 
de Pimec, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a 
les persones
352-00157/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22379).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’Ignacio Soto, secretari general 
de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de contractes de serveis a les persones
352-00158/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22379).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi 
de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a 
les persones
352-00159/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22379).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’Agustí Cerrillo, catedràtic de dret 
administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00160/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22379).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.
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Proposta d’audiència en ponència de Joaquín Tornos, catedràtic 
de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00161/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22379).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Marina Molina, en representació 
del Grup Fundació Ramon Noguera, amb relació al Projecte de llei de 
contractes de serveis a les persones
352-00162/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22379).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Cristian Rovira, en 
representació del Grup Sifu, amb relació al Projecte de llei de 
contractes de serveis a les persones
352-00163/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22379).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Julio Martínez, en 
representació de la Federació de Centres Especials de Treball de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a 
les persones
352-00164/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22379).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Joan Segarra, en representació 
de la Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya - La 
Confederació, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis 
a les persones
352-00165/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22379).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.
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Proposta d’audiència en ponència de Pere Mulero, president de 
l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura, 
amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les 
persones
352-00166/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22379).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Belén Tascón, presidenta de la 
Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les 
persones
352-00167/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22379).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Lluís Vila, en representació de 
la Fapaes, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a 
les persones
352-00168/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22379).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Josep Ignasi Hornos, president 
de l’Associació Catalana d’Entitats de Salut, amb relació al Projecte 
de llei de contractes de serveis a les persones
352-00169/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22379).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Manel J. Farré Montañes, 
president del Consorci de Salut i Social de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00170/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22379).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.
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Proposta d’audiència en ponència d’Enric Arques i Martí, president 
del Fòrum d’Iniciatives Assistencials i de Gestió en Salut Mental a 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a 
les persones
352-00171/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22379).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Ramon Vilatimó i Pujal, 
president de l’Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa, 
amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les 
persones
352-00172/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22379).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al 
Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00173/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22379).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’Àngels Guiteras, representant 
de la Fundació Acció, Benestar i Desenvolupament, amb relació al 
Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00174/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22406).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Autoritat 
Catalana de la Competència amb relació al Projecte de llei de 
contractes de serveis a les persones
352-00175/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22406).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència amb relació al Projecte de 
llei de contractes de serveis a les persones
352-00176/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22406).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió 
de Petites i Mitjanes Residències amb relació al Projecte de llei de 
contractes de serveis a les persones
352-00177/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22406).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Estatal d’Entitats de Serveis d’Atenció a Domicili (Asade) amb relació 
al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00178/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22406).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Catalana d’Empresaris d’Ambulàncies amb relació al Projecte de llei 
de contractes de serveis a les persones
352-00179/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22406).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Catalana d’Executius, Directius i Empresaris amb relació al Projecte 
de llei de contractes de serveis a les persones
352-00180/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22406).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Catalana d’Empreses de Restauració Col·lectiva amb relació al 
Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00181/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22406).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Catalana de Recursos Assistencials amb relació al Projecte de llei de 
contractes de serveis a les persones
352-00182/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22406).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura amb relació al 
Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00183/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22406).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers amb 
relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00184/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22406).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió 
Catalana d’Hospitals amb relació al Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones
352-00185/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22406).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Pimec amb 
relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00186/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22406).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Patronal 
del Tercer Sector Social de Catalunya - La Confederació amb relació 
al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00187/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22406).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de 
Discapacitat Intel·lectual Catalunya (Dincat) amb relació al Projecte 
de llei de contractes de serveis a les persones
352-00188/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 22406).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Marcel Coderch i Collell, 
president de l’Autoritat Catalana de la Competència, amb relació al 
Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00255/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP PPC, juntament amb un altre diputat del SP PPC (reg. 22866).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Joan Vilar, president de 
l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris, amb 
relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00256/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP PPC, juntament amb un altre diputat del SP PPC (reg. 22866).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió de Cinta Pascual Montañés, 
presidenta de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials, amb 
relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00257/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP PPC, juntament amb un altre diputat del SP PPC (reg. 22866).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura amb relació al 
Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00258/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP PPC, juntament amb un altre diputat del SP PPC (reg. 22866).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Francina Alsina, presidenta de 
la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00259/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP PPC, juntament amb un altre diputat del SP PPC (reg. 22866).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions 
Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones
352-00260/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP PPC, juntament amb un altre diputat del SP PPC (reg. 22866).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió 
General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de contractes de serveis a les persones
352-00261/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP PPC, juntament amb un altre diputat del SP PPC (reg. 22866).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.
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Proposta d’audiència en comissió de Joan Segarra, president de La 
Confederació, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis 
a les persones
352-00262/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP PPC, juntament amb un altre diputat del SP PPC (reg. 22866).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Josep González i Sala, 
president de Pimec, amb relació al Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones
352-00263/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP PPC, juntament amb un altre diputat del SP PPC (reg. 22866).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en comissió de Vicente Botella, president de la 
Unió de Petites i Mitjanes Residències, amb relació al Projecte de llei 
de contractes de serveis a les persones
352-00264/12

SOL·LICITUD

Presentació: SP PPC, juntament amb un altre diputat del SP PPC (reg. 22866).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Joan Segarra, president de la 
Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00286/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 22979).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’Albert Guilera, cap dels Serveis 
Jurídics de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb 
relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00287/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 22979).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.
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Proposta d’audiència en ponència de Vicenç Aguado, professor de 
dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00288/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 22979).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Tomàs Font Llovet, catedràtic 
de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00289/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 22979).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Joaquim Tornos, catedràtic 
de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00290/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 22979).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura 
amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les 
persones
352-00291/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 22979).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris amb relació 
al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00292/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 22979).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
federació Dincat amb relació al Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones
352-00293/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 22979).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Catalana de Recursos Assistencials amb relació al 
Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00294/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 22979).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa amb relació al 
Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00295/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 22979).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió 
General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de contractes 
de serveis a les persones
352-00296/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 22979).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions 
Obreres amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les 
persones
352-00297/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 22979).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les 
persones
352-00298/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 22979).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi de 
Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local amb relació 
al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00299/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 22979).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Intersindical - Confederació Sindical Catalana amb relació al Projecte 
de llei de contractes de serveis a les persones
352-00300/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 22979).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Federació de Pares i Mares d’Alumnes amb Estudis Sufragats amb 
Fons Públics No Universitaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de contractes de serveis a les persones
352-00301/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 22979).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Joan Segarra, president de la 
Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00314/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 23072).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.
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Proposta d’audiència en ponència en ponència d’Albert Guilera, 
cap dels Serveis Jurídics de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a 
les persones
352-00315/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 23072).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Vicenç Aguado, professor de 
dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00316/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 23072).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Tomàs Font Llovet, catedràtic 
de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00317/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 23072).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Joaquim Tornos, catedràtic 
de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00318/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 23072).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’Elena de la Campa, directora 
de relacions laborals de Pimec, amb relació al Projecte de llei de 
contractes de serveis a les persones
352-00319/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 23072).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.
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Proposta d’audiència en ponència de Roser Fernández, directora 
general de la Unió Catalana d’Hospitals, amb relació al Projecte de 
llei de contractes de serveis a les persones
352-00320/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 23072).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura 
amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les 
persones
352-00321/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 23072).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
federació Dincat amb relació al Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones
352-00322/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 23072).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris amb relació 
al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00323/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 23072).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Catalana d’Entitats de Salut amb relació al Projecte de 
llei de contractes de serveis a les persones
352-00324/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 23072).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Taula 
d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00325/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 23072).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió 
General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de contractes 
de serveis a les persones
352-00326/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 23072).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions 
Obreres amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les 
persones
352-00327/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 23072).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Intersindical - Confederació Sindical Catalana amb relació al Projecte 
de llei de contractes de serveis a les persones
352-00328/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 23072).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Pons, síndic de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de contractes de serveis a les persones
352-00329/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 23072).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.
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Proposta d’audiència en ponència de Marcel Coderch, president de 
l’Autoritat Catalana de la Competència, amb relació al Projecte de llei 
de contractes de serveis a les persones
352-00330/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 23072).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Xarxa 
d’Economia Solidària amb relació al Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones
352-00331/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 23072).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi de 
Secretaris, Interventors i Tresorers d.Administració Local amb relació 
al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00332/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 23072).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Fòrum 
Salut Mental amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis 
a les persones
352-00333/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 23072).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa amb relació al 
Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00334/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 23072).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consorci 
de Salut i Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
contractes de serveis a les persones
352-00335/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 23072).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions 
Obreres amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les 
persones
352-00356/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 23091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió 
General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de contractes 
de serveis a les persones
352-00357/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 23091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de contractes de serveis a les persones
352-00358/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 23091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al 
Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00359/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 23091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.
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Proposta d’audiència en ponència de Paco Blanco López, director 
dels Serveis de Coordinació de Contractació Administrativa de 
l’Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
contractes de serveis a les persones
352-00360/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 23091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00361/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 23091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència de Carles Duarte i Montserrat, 
president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb relació 
al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00362/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 23091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Catalana de l’Esplai amb relació al Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones
352-00363/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 23091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura 
amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les 
persones
352-00364/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 23091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Societat 
Catalana d’Educació Ambiental amb relació al Projecte de llei de 
contractes de serveis a les persones
352-00365/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 23091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Fòrum 
Català d’Atenció Primària amb relació al Projecte de llei de 
contractes de serveis a les persones
352-00366/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 23091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Marea 
Blanca amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les 
persones
352-00367/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 23091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
352-00368/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 23091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’associació 
Dincat amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les 
persones
352-00369/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 23091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Entitats 
Catalanes d’Acció Social amb relació al Projecte de llei de contractes 
de serveis a les persones
352-00370/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 23091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Taula del 
Tercer Sector Social amb relació al Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones
352-00371/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 23091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi 
d’Educadores i Educadors Socials amb relació al Projecte de llei de 
contractes de serveis a les persones
352-00372/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 23091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi 
Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de contractes de serveis a les persones
352-00373/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 23091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Xarxa 
d’Economia Solidària de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
contractes de serveis a les persones
352-00374/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 23091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.
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Proposta d’audiència en ponència d’Álvaro Porro, comissionat 
d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum de l’Ajuntament 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis 
a les persones
352-00375/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 23091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les 
persones
352-00376/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 23091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Proposta d’audiència en ponència d’Ernest Cañada, investigador i 
comunicador social, amb relació al Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones
352-00377/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 23091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Sol·licitud de compareixença de Susana Sánchez García, en 
representació dels gremis de firaires de Barcelona, Girona i 
Tarragona, la Coordinadora de Firaires de l’Hospitalet de Llobregat 
i l’Associació Cultural d’Atraccions de Fira de Catalunya, davant la 
Comissió de Cultura perquè informi sobre el reconeixement de la fira 
d’atraccions com a activitat cultural
356-00212/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la 
sessió 5, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 124.
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Sol·licitud de compareixença de Marcel Coderch i Collell, president 
de l’Autoritat Catalana de la Competència, davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda perquè informi sobre la indiciària implicació 
de l’Autoritat Catalana de la Competència en el marc de l’operació 
Petrum
356-00246/12

SOL·LICITUD

Presentació: José María Cano Navarro, del GP Cs (reg. 22287).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Sol·licitud de compareixença de Joan Jaume i Oms, president i 
conseller delegat d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, 
davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre la 
indiciària implicació d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya 
en l’operació Petrum
356-00247/12

SOL·LICITUD

Presentació: José María Cano Navarro, del GP Cs (reg. 22288).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.11.2018.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
de Famílies de Lesbianes i Gais davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè informi sobre les actuacions de l’associació
356-00254/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 22789).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 29.11.2018.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
de Famílies de Menors Transsexuals Chrysallis davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les activitats de 
l’associació
356-00255/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 22790).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 29.11.2018.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Casal Lambda 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre 
les actuacions del centre associatiu
356-00256/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 22791).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 29.11.2018.

Sol·licitud de compareixença del director del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació davant la Comissió 
de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre 
l’escorcoll ordenat en el marc de les actuacions judicials per a 
investigar la presumpta contractació irregular de serveis informàtics 
per un ex-alt càrrec de la Generalitat
356-00257/12

SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units (reg. 22865).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pú-
blica, 29.11.2018.

Sol·licitud de compareixença de Joan Rigol i Roig, president de la 
Comissió Executiva del Patronat de la Muntanya de Montserrat, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els 
principals reptes que afronta el Patronat
356-00258/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22883).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 29.11.2018.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell 
Assessor per a la Reforma Horària davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè expliqui el Pacte per a la reforma horària i 
l’Objectiu 2025
356-00259/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22884).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 29.11.2018.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell 
Assessor per a la Reforma Horària davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè presenti el dictamen del Consell Assessor per a 
la Reforma Horària sobre les conseqüències de la supressió del canvi 
horari i sobre el fus horari més beneficiós
356-00260/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22885).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 29.11.2018.

Sol·licitud de compareixença de Ferran Mascarell i Canalda, delegat 
del Govern de la Generalitat a Madrid, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre les activitats i els projectes de la 
Delegació
356-00261/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22886).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 29.11.2018.

Sol·licitud de compareixença de Josep Puigbert i Punset, director 
de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre les activitats i els projectes de la 
Casa de la Generalitat a Perpinyà
356-00262/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22887).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 29.11.2018.

Sol·licitud de compareixença del viceconseller de la Presidència 
per al Desplegament de l’Autogovern davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre el desenvolupament dels 
principals reptes de la Presidència per al Desplegament de 
l’Autogovern i la planificació de les seves activitats
356-00263/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22888).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 29.11.2018.
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Sol·licitud de compareixença del secretari d’Administracions Locals 
i de Relacions amb l’Aran davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè informi sobre les activitats i els projectes de la Secretaria
356-00264/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22889).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 29.11.2018.

Sol·licitud de compareixença de la directora dels Serveis Territorials 
del Departament de la Presidència a Barcelona davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre les principals actuacions i 
els reptes d’aquests serveis territorials
356-00265/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22890).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 29.11.2018.

Sol·licitud de compareixença del director dels Serveis Territorials del 
Departament de la Presidència a Girona davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre les principals actuacions i els 
reptes d’aquests serveis territorials
356-00266/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22891).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 29.11.2018.

Sol·licitud de compareixença de la directora dels Serveis Territorials 
del Departament de la Presidència a Lleida davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre les principals actuacions i 
els reptes d’aquests serveis territorials
356-00267/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22892).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 29.11.2018.

Sol·licitud de compareixença del director dels Serveis Territorials 
del Departament de la Presidència a Tarragona davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre les principals actuacions i 
els reptes d’aquests serveis territorials
356-00268/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22893).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 29.11.2018.
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Sol·licitud de compareixença de la directora dels Serveis Territorials 
del Departament de la Presidència a les Terres de l’Ebre davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les principals 
actuacions i els reptes d’aquests serveis territorials
356-00269/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22894).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 29.11.2018.

Sol·licitud de compareixença de la directora dels Serveis Territorials 
del Departament de la Presidència a la Catalunya Central davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les principals 
actuacions i els reptes d’aquests serveis territorials
356-00270/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22895).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 29.11.2018.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·legi de 
Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la situació del 
sector i de la futura llei de l’esport de Catalunya
356-00271/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 22958).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 29.11.2018.

Sol·licitud de compareixença de representants dels sindicats de 
metges que convoquen una vaga a partir del 26 de novembre de 
2018 davant la Comissió de Salut perquè informin de les raons de la 
convocatòria i de l’estat de les negociacions amb el Govern
356-00272/12

SOL·LICITUD

Presentació: Jorge Soler González, del GP Cs (reg. 23092).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018.

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 7, tinguda el 29.11.2018, DSPC-C 125.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença del president de l’Associació Catalana d’Universitats 
Públiques davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a 
informar sobre els objectius i els reptes de la universitat pública
357-00042/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda 
el 29.11.2018, DSPC-C 128.

Compareixença de Narcís Garolera, catedràtic de llengua i literatura 
de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió de Cultura per 
a informar sobre la necessitat de recuperar el nom tradicional i 
documentat del cenobi de Sant Pere de Roda
357-00105/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió de Cultura, tinguda el 28.11.2018, 
DSPC-C 124.

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Insti-
tucionals i Transparència, tinguda el 29.11.2018, DSPC-C 129.

Compareixença de Susana Sánchez García, en representació dels 
gremis de firaires de Barcelona, Girona i Tarragona, la Coordinadora 
de Firaires de l’Hospitalet de Llobregat i l’Associació Cultural 
d’Atraccions de Fira de Catalunya, davant la Comissió de Cultura 
per a informar sobre el reconeixement de la fira d’atraccions com a 
activitat cultural
357-00163/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 5, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 124.
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Compareixença de representants dels sindicats de metges que 
convoquen una vaga a partir del 26 de novembre de 2018 davant la 
Comissió de Salut per a informar de les raons de la convocatòria i de 
l’estat de les negociacions amb el Govern
357-00164/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 7, tinguda el 29.11.2018, DSPC-C 125.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió de Salut, tinguda el 29.11.2018, 
DSPC-C 125.

Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb el president del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts per a presentar l’Informe 
sobre l’estat de la cultura i de les arts a Catalunya del 2017 i la 
Memòria del 2016 i per a informar sobre els projectes i activitats 
actuals
359-00006/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 5 de la Comissió de Cultura, tinguda el 
28.11.2018, DSPC-C 124.

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el president 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per a presentar la 
memòria del Tribunal corresponent al 2017
359-00010/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 5 de la Comissió de Justícia, tinguda el 29.11.2018, 
DSPC-C 126.

Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb el president del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts per a presentar l’Informe 
sobre l’estat de la cultura i de les arts a Catalunya del 2018 i la 
Memòria del 2017 i per a informar sobre els projectes i les activitats 
actuals
359-00014/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 5 de la Comissió de Cultura, tinguda el 
28.11.2018, DSPC-C 124.
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	Proposta d’audiència en comissió de Vicente Botella, president de la Unió de Petites i Mitjanes Residències, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00264/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Joan Segarra, president de la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00286/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Albert Guilera, cap dels Serveis Jurídics de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00287/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Vicenç Aguado, professor de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00288/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Tomàs Font Llovet, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00289/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Joaquim Tornos, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00290/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00291/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00292/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la federació Dincat amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00293/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00294/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00295/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00296/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00297/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00298/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00299/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Intersindical - Confederació Sindical Catalana amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00300/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Pares i Mares d’Alumnes amb Estudis Sufragats amb Fons Públics No Universitaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00301/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Joan Segarra, president de la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00314/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència en ponència d’Albert Guilera, cap dels Serveis Jurídics de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00315/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Vicenç Aguado, professor de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00316/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Tomàs Font Llovet, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00317/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Joaquim Tornos, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00318/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Elena de la Campa, directora de relacions laborals de Pimec, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00319/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Roser Fernández, directora general de la Unió Catalana d’Hospitals, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00320/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00321/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la federació Dincat amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00322/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00323/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana d’Entitats de Salut amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00324/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00325/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00326/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00327/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Intersindical - Confederació Sindical Catalana amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00328/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Jordi Pons, síndic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00329/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Marcel Coderch, president de l’Autoritat Catalana de la Competència, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00330/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Xarxa d’Economia Solidària amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00331/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d.Administració Local amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00332/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Fòrum Salut Mental amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00333/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00334/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consorci de Salut i Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00335/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00356/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00357/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00358/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00359/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Paco Blanco López, director dels Serveis de Coordinació de Contractació Administrativa de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00360/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00361/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Carles Duarte i Montserrat, president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00362/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Catalana de l’Esplai amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00363/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00364/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Societat Catalana d’Educació Ambiental amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00365/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Fòrum Català d’Atenció Primària amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00366/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Marea Blanca amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00367/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00368/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’associació Dincat amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00369/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Entitats Catalanes d’Acció Social amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00370/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Taula del Tercer Sector Social amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00371/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00372/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00373/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00374/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Álvaro Porro, comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00375/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00376/12
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Ernest Cañada, investigador i comunicador social, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
	352-00377/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Susana Sánchez García, en representació dels gremis de firaires de Barcelona, Girona i Tarragona, la Coordinadora de Firaires de l’Hospitalet de Llobregat i l’Associació Cultural d’Atraccions de Fira de Catalunya, davant la
	356-00212/12
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Marcel Coderch i Collell, president de l’Autoritat Catalana de la Competència, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre la indiciària implicació de l’Autoritat Catalana de la Competència en el marc de l’
	356-00246/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joan Jaume i Oms, president i conseller delegat d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre la indiciària implicació d’Infraestructures de la Generalitat d
	356-00247/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Famílies de Lesbianes i Gais davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les actuacions de l’associació
	356-00254/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Famílies de Menors Transsexuals Chrysallis davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les activitats de l’associació
	356-00255/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Casal Lambda davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les actuacions del centre associatiu
	356-00256/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre l’escorcoll ordenat en el marc de les actuacions judicials per 
	356-00257/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joan Rigol i Roig, president de la Comissió Executiva del Patronat de la Muntanya de Montserrat, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els principals reptes que afronta el Patronat
	356-00258/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Assessor per a la Reforma Horària davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè expliqui el Pacte per a la reforma horària i l’Objectiu 2025
	356-00259/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Assessor per a la Reforma Horària davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè presenti el dictamen del Consell Assessor per a la Reforma Horària sobre les conseqüències de la supressió del 
	356-00260/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Ferran Mascarell i Canalda, delegat del Govern de la Generalitat a Madrid, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les activitats i els projectes de la Delegació
	356-00261/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Puigbert i Punset, director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les activitats i els projectes de la Casa de la Generalitat a Perpinyà
	356-00262/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del viceconseller de la Presidència per al Desplegament de l’Autogovern davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el desenvolupament dels principals reptes de la Presidència per al Desplegament de l’Autogo
	356-00263/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les activitats i els projectes de la Secretaria
	356-00264/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora dels Serveis Territorials del Departament de la Presidència a Barcelona davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les principals actuacions i els reptes d’aquests serveis territorials
	356-00265/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director dels Serveis Territorials del Departament de la Presidència a Girona davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les principals actuacions i els reptes d’aquests serveis territorials
	356-00266/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora dels Serveis Territorials del Departament de la Presidència a Lleida davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les principals actuacions i els reptes d’aquests serveis territorials
	356-00267/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director dels Serveis Territorials del Departament de la Presidència a Tarragona davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les principals actuacions i els reptes d’aquests serveis territorials
	356-00268/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora dels Serveis Territorials del Departament de la Presidència a les Terres de l’Ebre davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les principals actuacions i els reptes d’aquests serveis territo
	356-00269/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora dels Serveis Territorials del Departament de la Presidència a la Catalunya Central davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les principals actuacions i els reptes d’aquests serveis territo
	356-00270/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la situació del sector i de la futura llei de l’esport de Catalu
	356-00271/12
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants dels sindicats de metges que convoquen una vaga a partir del 26 de novembre de 2018 davant la Comissió de Salut perquè informin de les raons de la convocatòria i de l’estat de les negociacions amb el Govern
	356-00272/12
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud


	4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença del president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre els objectius i els reptes de la universitat pública
	357-00042/12
	Substanciació

	Compareixença de Narcís Garolera, catedràtic de llengua i literatura de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la necessitat de recuperar el nom tradicional i documentat del cenobi de Sant Pere de Roda
	357-00105/12
	Substanciació

	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
	Substanciació

	Compareixença de Susana Sánchez García, en representació dels gremis de firaires de Barcelona, Girona i Tarragona, la Coordinadora de Firaires de l’Hospitalet de Llobregat i l’Associació Cultural d’Atraccions de Fira de Catalunya, davant la Comissió de Cu
	357-00163/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de representants dels sindicats de metges que convoquen una vaga a partir del 26 de novembre de 2018 davant la Comissió de Salut per a informar de les raons de la convocatòria i de l’estat de les negociacions amb el Govern
	357-00164/12
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb el president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts per a presentar l’Informe sobre l’estat de la cultura i de les arts a Catalunya del 2017 i la Memòria del 2016 i per a informar sobre els projec
	359-00006/12
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per a presentar la memòria del Tribunal corresponent al 2017
	359-00010/12
	Substanciació

	Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb el president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts per a presentar l’Informe sobre l’estat de la cultura i de les arts a Catalunya del 2018 i la Memòria del 2017 i per a informar sobre els projec
	359-00014/12
	Substanciació




