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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la seguretat a Salt
250-00075/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 3, tinguda el 26.09.2018, DSPC-C 66.
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
200-00003/12
PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 11 de desembre
de 2018, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei
de contractes de serveis a les persones (tram. 200-00003/12) i les esmenes presentades, d’acord amb l’article 120.1 i els concordants del Reglament del Parlament. La
Ponència és integrada pels diputats següents:
Grup Parlamentari de Ciutadans
Martí Pachamé Barrera
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Josep Maria Forné i Febrer
Grup Parlamentari Republicà
Jordi Albert i Caballero
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Alícia Romero Llano
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Marta Ribas Frías
Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Maria Sirvent Escrig
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Santi Rodríguez i Serra
Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
El secretari de la Comissió, Òscar Ordeig i Molist; la presidenta de la Comissió,
Teresa Pallarès Piqué

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei d’espais agraris
202-00026/12
NOMENAMENT D’UN RELATOR

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Proposició de llei d’espais agraris (tram. 202-00026/12) s’ha reunit el dia 11 de desembre de 2018 i, d’acord amb el
que disposa l’article 120.4 del Reglament del Parlament, ha nomenat relator el diputat Marc Solsona i Aixalà.
Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
Marc Solsona i Aixalà, diputat GP JxCat; Francisco Javier Domínguez Serrano,
diputat GP Cs; Irene Fornós Curto, diputada GP ERC; Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units; Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP; Natàlia Sàn
chez Dipp, diputada SP CUP-CC; Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC
3.01.01. Projectes de llei
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Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00034/12
ESMENES A L’ARTICULAT
Reg. 23722; 23765 i 23787, 23899; 23948; 24037; 24046; / Admissió a tràmit: Mesa
de la Comissió d’Afers Institucionals, 12.12.2018
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 23722)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 118 del
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 202-00034/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió i addició a l’apartat 1 de l’article 2

«Article 2. Distribució de competències, activitats i serveis
1. Les competències, les activitats i els serveis propis del Consell Comarcal del
Barcelonès s’han de distribuir, per decret del Govern, d’acord amb els criteris següents:
a) El principi d’autonomia municipal. local.
b) Les regles de distribució de competències entre els ens locals, establertes per
la legislació de règim local i, si escau, per la legislació sectorial.
c) La naturalesa i titularitat de les competències exercides pel Consell Comarcal
del Barcelonès.
d) La necessitat o conveniència de mantenir formes de gestió supramunicipal
de les activitats i els serveis, especialment per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
d).bis La procedència de les competències i dels béns afectats als serveis segons
els processos de transferències al Consell Comarcal del Barcelonès.
e) L’aplicació dels principis de racionalització, simplificació, diferenciació, subsidiarietat, cohesió, eficiència econòmica i sostenibilitat i suficiència financera, per a
garantir el correcte funcionament dels serveis i les activitats concernits.»
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió i addició a la lletra c de l’apartat 2 i apartat 3 de l’article 3

«Article 3. Comissió mixta
1. S’ha de crear una comissió mixta, integrada per representants de la Generalitat, dels municipis de la comarca del Barcelonès i del Consell Comarcal del Barcelonès, perquè elabori una proposta de distribució de les competències, les activitats i
els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès. També han de formar part d’aquesta comissió representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de les altres administracions supramunicipals quan siguin directament afectades per la supressió del
Consell Comarcal del Barcelonès.
2. La proposta que ha d’elaborar la comissió mixta ha d’incloure, com a mínim:
a) La distribució dels serveis, béns, drets, accions, obligacions i personal dels
quals, en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei, són titulars el Consell Comarcal del Barcelonès i els seus organismes, entitats i empreses vinculats o dependents.
b) El calendari i els procediments per a materialitzar els traspassos en favor de
l’entitat que en cada cas es determini, amb la identificació dels drets, obligacions,
béns, personal, contractes, convenis o altres mecanismes de col·laboració.
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c) La distribució, total o parcial, de les quantitats del Fons de Cooperació Local
assignades al Consell Comarcal del Barcelonès entre les entitats locals que correspongui. en raó dels serveis traspassats.
d) Les mesures per a garantir el manteniment sense interrupció de les activitats
i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès.
3. La comissió mixta ha de presentar la proposta al departament de la Generalitat competent en matèria d’Administració local en el termini de sis tres mesos a
comptar del dia següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Abans de presentar la
proposta, la comissió mixta l’ha de sotmetre a consulta dels sindicats representants
dels empleats del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents així com els legítims representants de REGESA i Regesa Aparcaments i Serveis S.A.
4. La comissió mixta s’ha de constituir en el termini d’un mes a comptar de la
data d’entrada en vigor d’aquesta llei.»
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
Addició a l’article 5

«Article 5. Subrogació en les relacions jurídiques i els drets del personal del Consell Comarcal del Barcelonès
1. L’aprovació del decret de distribució i traspàs de competències, activitats i
serveis comporta la subrogació per part de les administracions corresponents en les
relacions jurídiques, de dret públic i privat, establertes pel Consell Comarcal del
Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents.
2. S’han de respectar i garantir els drets i condicions de qualsevol ordre i naturalesa dels funcionaris i el personal del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents afectats per la seva supressió.»
Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
Addició d’un nou apartat a l’article 5

«Article 5. Subrogació en les relacions jurídiques i els drets del personal del Consell Comarcal del Barcelonès
[...]
2 bis Pel que fa als funcionaris d’Administració Local d’habilitació nacional
amb plaça al Consell Comarcal del Barcelonès es durà a terme un concurs extraordinari per tal que se’ls pugui assignar plaça, de la subescala i categoria que els
correspongui d’entre les destinacions vacants.»
Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió a la disposició transitòria

«Disposició transitòria. Continuïtat de la prestació dels serveis
1. Mentre no es produeixi el traspàs efectiu a les altres administracions o entitats
públiques dels serveis, activitats, drets i obligacions de què són titulars el Consell
Comarcal del Barcelonès i els organismes, entitats i empreses que en depenen, la
gestió i la prestació corresponen a aquest organisme i als organismes, entitats i empreses que en depenen, que han de mantenir els equips, mitjans i fons necessaris per
a garantir el funcionament normal dels serveis i les activitats.
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2. Les administracions públiques i les entitats responsables del finançament del
Consell Comarcal del Barcelonès han de garantir que aquest disposi dels recursos
necessaris per donar compliment al que estableix l’apartat 1.»
Palau del Parlament, 27 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 23765 I 23787)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de supressió del Consell Comarcal del
Barcelonès (tram. 202-00034/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació de l’exposició de motius que passaria a tenir el següent redactat

El consell comarcal del Barcelonès es va constituir el 9 de març de 1988, com
a conseqüència de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre l’organització territorial de
Catalunya. Segons aquesta Llei, les comarques es constitueixen com a entitats locals de caràcter territorial formades per l’agrupació de municipis contigus [...] amb
competències en ordenació del territori i urbanisme, sanitat, serveis socials, cultura, esport, ensenyament, salubritat pública i medi ambient. Aquest ampli ventall de
competències, però, no s’han acabat mai d’implementar d’una manera generalitzada en les funcions pròpies del Consell Comarcal del Barcelonès. Aquesta entitat de
suport i col·laboració entre els ajuntaments hauria d’assegurar la prestació de tots
aquells serveis que no poden ser coberts des de l’àmbit municipal. Ara bé, aquesta
funció de cooperació local va recaure, des de molt abans, en les diputacions, que
disposen de recursos i mecanismes ja establerts per atendre aquestes prestacions, tal
i com reconeixia una sentència del Tribunal Constitucional de maig del 1998, deixant als consells comarcals sense un àmbit d’actuació clar. La llei 31/2010, de 27 de
juliol, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, creava l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb la qual es creava una nova administració supramunicipal integrada per
un total de trenta-sis municipis de l’àmbit territorial, entre els quals la totalitat dels
municipis que integren el Consell Comarcal del Barcelonès, i a la qual li eren assignades diverses funcions, activitats, serveis i competències, produint-se una situació
de superposició i duplicitat administrativa, burocràtica i política dins del mateix
àmbit territorial. El 3 de setembre de 2013 el Parlament de Catalunya va admetre a
tràmit el Projecte de Llei de governs locals de Catalunya que donava un nou impuls
a la reforma de l’organització territorial i del món local a Catalunya i que afectava
directament al Consell Comarcal del Barcelonès qüestionant la necessitat i utilitat
de l’existència d’aquest ens dins de l’àmbit metropolità. A l’agost de 2015 va concloure i decaure el tràmit parlamentari d’aprovació d’aquest Projecte de Llei, a causa del finiment de la desena legislatura del Parlament de Catalunya. El passat 15 de
març de 2017 els òrgans de govern del Consell Comarcal del Barcelonès van aprovar una moció per unanimitat de les formacions polítiques representades per mitjà
de la qual instaven al Parlament a iniciar el procediment per a suprimir el consell
comarcal considerant que les seves actuals funcions poden ser assumides per altres
institucions com les metropolitanes. Durant aquesta etapa i context de canvis legislatius el Consell Comarcal del Barcelonès ha realitzat accions i tasques de racionalització, simplificació i sanejament a nivell administratiu, tècnic i financer. Aquest
esforç dels últims anys fan possible la supressió de l’ens comarcal fent un traspàs
3.01.02. Proposicions de llei
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de funcions, activitats i serveis de manera àgil i respectant els principis de garantia
al conjunt de la ciutadania i els drets dels treballadors de l’ens, amb l’objectiu de
millorar la qualitat de vida dels més de dos milions de persones que viuen en aquest
àmbit territorial mitjançant una major racionalització i sostenibilitat territorial i de
l’administració. Avui en dia es fa més palesa que mai la necessitat de reformar, reduir i racionalitzar l’administració pública catalana, amb la finalitat de disminuir
les estructures polítiques i administratives innecessàries i la burocràcia, facilitar els
tràmits i fer-la més àgil, eficaç, participativa i propera a la ciutadania. Aquesta reforma ha de passar, obligatòriament, per evitar duplicitats d’estructures polítiques i
administratives, fent les nostres administracions més eficients i sostenibles. Atenent
els arguments anteriors i sabent que per imperatiu legal, cal una norma amb rang
de llei que reguli la supressió del consell comarcal i que, alhora, garanteixi l’exercici de les seves competències amb relació als ciutadans de la comarca. L’objectiu
primordial d’aquesta llei és evitar la superposició de les funcions, activitats i serveis, eliminant les duplicitats administratives, burocràtiques i polítiques dins d’un
mateix àmbit territorial, regulant les competències de cada administració i ens locals i supramunicipals buscant una major eficiència, racionalització i transparència
de les administracions i els serveis que presten al conjunt de la ciutadania. Per tots
aquests motius exposats, l’objectiu final de la Llei i que compta amb el vistiplau de
l’òrgan del plenari del propi Consell Comarcal del Barcelonès, recau en la seva eliminació i dissolució definitiva. La present Llei s’estructura en cinc articles, una disposició addicional, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues
disposicions finals. Els articles fan referència a la supressió del Consell Comarcal
del Barcelonès, les seves competències, la regulació de la comissió mixta i la seva
creació i tramitació i pel que respecta a la subrogació en les relacions jurídiques i
els drets del personal adscrit al Consell Comarcal del Barcelonès. Així mateix, les
disposicions addicionals, transitòries, derogatòries i finals fan referència a aspectes
claus per portar a terme aquests objectius. El règim especial, el desplegament reglamentari, la continuïtat de la prestació dels serveis que presta actualment, la seva
derogació i dissolució, l’habilitació pressupostària i l’entrada en vigor. Presentem la
següent proposició de llei de racionalització territorial i supressió del Consell Comarcal del Barcelonès que asseguri el traspàs de les seves competències i mitjans
pressupostaris, materials i humans a l’administració més adient, prioritzant la voluntat de mantenir el criteri de gestió supramunicipal d’aquests.
Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 1 que passaria a tenir el següent redactat

Article 1. Supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
1. Es suprimeix el Consell Comarcal del Barcelonès i els òrgans que, d’acord
amb el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre, el constitueixen.
2. Com a conseqüència de la supressió a què fa referència l’apartat 1, resta modificada la divisió comarcal de Catalunya, de la qual deixa de formar part la comarca
del Barcelonès.
3. Es reconeix mitjançant el Títol IV de la Llei 4/2003, del 4 de novembre, pel
qual es regula la gestió de les competències comarcals l’aplicació d’un règim especial de la comarca del Barcelonès que no requereix de l’existència d’un consell comarcal, atribuint-les a les administracions municipals i supramunicipals presents i
que actuen en el territori.
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Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 2 que passaria a tenir el següent redactat

1. Les competències, les activitats i els serveis propis del Consell Comarcal del
Barcelonès s’han de distribuir per decret del Govern, prioritzant la seva gestió supramunicipal i d’acord amb els criteris següents:
a) El principi d’autonomia municipal.
Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació de l’article de l’article 3 que passaria a tenir el següent redactat

1. Es crea una comissió mixta, integrada per representants de la Generalitat, de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, del Consell Comarcal del Barcelonès i dels municipis de la comarca del Barcelonès, que reflecteixi la pluralitat política present a
aquestes institucions, perquè elabori una proposta de distribució de les competències, les activitats, els serveis i el personal del Consell Comarcal del Barcelonès.
2. La proposta que ha d’elaborar la comissió mixta ha d’incloure, com a mínim:
a) La distribució dels serveis, béns, drets, accions, obligacions i personal dels
quals, en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei, són titulars el Consell Comarcal del Barcelonès i els seus organismes, entitats i empreses vinculats o dependents.
b) El calendari i els procediments per a materialitzar els traspassos en favor de
l’entitat que en cada cas es determini, amb la identificació dels drets, obligacions,
béns, personal, contractes, convenis o altres mecanismes de col·laboració.
c) La distribució de les quantitats del Fons de Cooperació Local, el qual obté els
seus recursos i finançament procedents de l’administració de l’Estat i de la Generalitat, assignades al Consell Comarcal del Barcelonès entre les entitats locals que
correspongui, establint mitjançant la Llei de Pressupost de la Generalitat de Catalunya un percentatge de participació a favor de les entitats que gestionin les competències comarcals.
d) Les mesures per a garantir el manteniment sense interrupció de les activitats i
els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès, distribuint les seves competències
mitjançant les normes reglamentàries establertes entre els ajuntaments dels municipis de la comarca, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona o
la pròpia Generalitat de Catalunya.
3. La comissió mixta ha de presentar la proposta al departament de la Generalitat competent en matèria d’Administració local en el termini de sis mesos a comptar
del dia següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Abans de presentar la proposta,
la comissió mixta l’ha de sotmetre a consulta dels sindicats representants dels empleats del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses
vinculats o dependents.
4. La comissió mixta s’ha de constituir en el termini d’un mes a comptar de la
data d’entrada en vigor d’aquesta llei.
Esmena 5
GP de Ciutadans
De modificació de l’article de l’article 4 que passaria a tenir el següent redactat

1. El departament de la Generalitat competent en matèria d’Administració local
ha de sotmetre la proposta de la comissió mixta, a què fa referència l’article 3, a
audiència dels municipis i de les entitats supramunicipals afectats i a dictamen del
Consell de Governs Locals.
2. Si s’han produït discrepàncies en el si de la comissió mixta durant l’elaboració
de la proposta, aquestes s’hi han d’adjuntar. En aquest cas, el Govern ha d’elevar la
proposta i les discrepàncies formulades al Parlament perquè s’hi pronunciï.
3.01.02. Proposicions de llei
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3. El Govern ha d’aprovar per decret la distribució i el traspàs de les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès, d’acord amb la
proposta presentada per la comissió mixta i, si escau, amb la decisió parlamentària
a què fa referència l’apartat 2.
Esmena 6
GP de Ciutadans
De modificació de l’article 5 que passaria a tenir el següent redactat

1. L’aprovació del decret de distribució i traspàs de competències, activitats i
serveis comporta la subrogació per part de les administracions corresponents en
les relacions jurídiques, de dret públic i privat, establertes pel Consell Comarcal del
Barcelonès.
2. S’han de respectar i garantir els drets de qualsevol ordre i naturalesa dels funcionaris i el personal del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents afectats per la seva supressió.
Esmena 7
GP de Ciutadans
D’addició de la disposició addicional primera que passaria a tenir el següent
redactat

El règim especial previst i establert per la comarca del Barcelonès es podrà
estendre i ampliar a altres territoris de Catalunya que ho sol·licitin, sempre que
comptin i tinguin el consentiment per part dels municipis afectats i dels consells comarcals corresponents a aquests municipis.
Palau del Parlament, 28 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP Cs

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – CRIDA
CONSTITUENT (REG. 23899)

A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 118 del
Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 202-00024/12).
Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 2.1

Article 2. Distribució de competències, activitats i serveis
1. Les competències, les activitats i els serveis propis del Consell Comarcal del
Barcelonès s’han de distribuir preferentment entre els municipis de la comarca, per
decret del Govern, prèvia informació favorable del plenari del Consell Comarcal,
d’acord amb els criteris següents:
a) El principi d’autonomia municipal.
b) Les regles de distribució de competències entre els ens locals, establertes per
la legislació de règim local i, si escau, per la legislació sectorial.
c) La naturalesa i titularitat de les competències exercides pel Consell Comarcal
del Barcelonès.
d) La necessitat o conveniència de mantenir formes de gestió supramunicipal
de les activitats i els serveis, especialment per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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e) L’aplicació dels principis de racionalització, simplificació, diferenciació, subsidiarietat, cohesió, eficiència econòmica i sostenibilitat financera, per a garantir el
correcte funcionament dels serveis i les activitats concernits.
Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 2.2

2. Les competències exercides pel Consell Comarcal del Barcelonès per delegació, per encàrrec de gestió o per mitjà d’altres fórmules de col·laboració inter
administrativa dels municipis, d’altres administracions locals o de l’Administració
de la Generalitat han d’ésser assumides per l’administració titular de la competència, sens perjudici d’acordar la seva delegació, encàrrec de gestió o altres formes de
col·laboració inter-administrativa en altres administracions públiques.
Esmena 3
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 3.1

Article 3. Comissió mixta
1. S’ha de crear una comissió mixta, integrada per representants de la Generalitat, dels municipis de la comarca del Barcelonès i del Consell Comarcal del Barcelonès, perquè elabori una proposta de distribució de les competències, les activitats i
els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès. També han de formar part d’aquesta comissió representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de les altres administracions supramunicipals quan siguin directament afectades per la supressió del
Consell Comarcal del Barcelonès. També formaran part una representació designada pels diferents grups que integren el plenari del Consell Comarcal del Barcelonès,
així com una representació dels treballadors del Consell Comarcal del Barcelonès i
organisme, entitats i empreses dependents afectats per la supressió.
Esmena 4
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 3.2.d

d) Les mesures per a garantir el manteniment sense interrupció de les activitats
i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i els seus organismes, entitats i
empreses vinculats o dependents.
Esmena 5
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació a l’article 3.3

3. La comissió mixta ha de presentar la proposta al departament de la Generalitat competent en matèria d’Administració local en el termini de sis mesos a comptar
del dia següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Abans de presentar la proposta, la
comissió mixta l’ha de sotmetre a consulta dels sindicats representants de la representació unitària dels empleats del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents.
Esmena 6
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un punt 3.3 a

a) Abans de presentar la proposta s’hauran de negociar les condicions de subrogació que tinguin afectació sobre les relacions laborals amb la representació unitària dels treballadors del Consell Comarcal del Barcelonès i organismes, entitats i
empreses dependents afectats per la supressió.
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Esmena 7
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de l’article 4.2

2. Si s’han produït discrepàncies en el si de la comissió mixta durant l’elaboració
de la proposta, aquestes s’hi han d’adjuntar. En aquest tot cas, el Govern ha d’elevar
la proposta i les discrepàncies formulades al Parlament perquè s’hi pronunciï.
Esmena 8
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 4.3

3. El Govern ha d’aprovar per decret la distribució i el traspàs de les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents, d’acord amb la proposta presentada
per la comissió mixta i, si escau, amb la decisió parlamentària a què fa referència
l’apartat 2.
Esmena 9
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 5

Article 5. Subrogació en les relacions jurídiques i els drets del personal del Consell Comarcal del Barcelonès
1. L’aprovació del decret de distribució i traspàs de competències, activitats i serveis comporta la subrogació per part de les administracions corresponents en les relacions jurídiques, de dret públic i privat, establertes pel Consell Comarcal del Barcelonès i pels organismes, entitats i empreses dependents afectats per la supressió.
2. De forma específica s’han de respectar i garantir les condicions laborals existents, així com els drets de qualsevol ordre i naturalesa dels funcionaris i el personal
del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats
o dependents afectats per la seva supressió.
Esmena 10
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició de disposició transitòria bis

Amb caràcter previ a la redacció de la proposta referida a l’article 3.2 de la present llei, s’elaborarà una auditoria externa al Consell Comarcal del Barcelonès per
tal de reflectir fidelment la situació econòmica i serveis, béns, drets, accions, obligacions i personal de què actualment és titular el Consell Comarcal del Barcelonès i
les seves entitats vinculades o dependents, així com el mecanisme de presa de decisions estratègiques d’aquestes últimes.
Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 23948)

A la Mesa del Parlament

Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de supressió
del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 202-00024/12).

3.01.02. Proposicions de llei

14

BOPC 225
14 de desembre de 2018

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició a l’apartat primer de l’article 3

1. S’ha de crear una comissió mixta, integrada per representants de la Generalitat, dels municipis de la comarca del Barcelonès i del Consell Comarcal del Barcelonès, perquè elabori una proposta de distribució de les competències, les activitats,
els serveis i el personal del Consell Comarcal del Barcelonès. També han de formar
part d’aquesta comissió representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de les
altres administracions supramunicipals quan siguin directament afectades per la
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès , així com representants dels grups
polítics presents en aquestes institucions.
Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a la lletra c de l’apartat 2 de l’article 3

c) La distribució, total o parcial, de les quantitats del Fons de Cooperació Local
assignades al Consell Comarcal del Barcelonès entre les entitats locals que correspongui.
Esmena 3
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la lletra d de l’apartat 2 de l’article 3

d) Les mesures per a garantir el manteniment sense interrupció de les activitats
i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i els seus organismes, entitats i
empreses vinculades o dependents.
Esmena 4
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 3 de l’article 3

3. La comissió mixta ha de presentar la proposta al departament de la Generalitat competent en matèria d’Administració local en el termini de quatre mesos a
comptar del dia següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Abans de presentar la
proposta, la comissió mixta l’ha de sotmetre a consulta dels sindicats representants
dels empleats del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents.
Esmena 5
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 4, de l’article 3

4. La comissió mixta s’ha de constituir en el termini de quinze dies a comptar de
la data d’entrada en vigor d’aquesta llei.
Esmena 6
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 3 de l’article 4

3. El Govern ha d’aprovar per decret la distribució i el traspàs de les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i dels seus
organismes, entitats i empreses vinculades o dependents, d’acord amb la proposta
presentada per la comissió mixta i, si escau, amb la decisió parlamentària a què fa
referència l’apartat 2.
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Esmena 7
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 1 de l’article 5,

1. L’aprovació del decret de distribució i traspàs de competències, activitats i
serveis comporta la subrogació per part de les administracions corresponents en les
relacions jurídiques, de dret públic i privat, establertes pel Consell Comarcal del
Barcelonès i els seus organismes, entitats i empreses vinculades o dependents.
Esmena 8
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova disposició addicional segona,

Disposició Addicional segona. D’addició d’una Disposició addicional al Decret
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya
«S’addiciona la Disposició addiciona quarta al Decret Legislatiu 4/2003, de 4
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de
Catalunya, amb el redactat següent:
»Disposició addicional quarta. Règim especial de gestió de les competències comarcals
»1. El Parlament, mitjançant llei, pot reconèixer un règim especial de gestió de
les competències regulades al Títol IV d’aquesta Llei podent atribuir-les, enlloc al
consell comarcal, a les administracions municipals i supramunicipals que actuen
en el territori.
»2. Els tràmits per acollir-se al règim especial de gestió de les competències comarcals previstes al Títol IV d’aquesta Llei pot iniciar-se amb el consentiment exprés dels municipis afectats i dels consells comarcals als que aquests pertanyen.»
Esmena 9
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova disposició transitòria segona,

Disposició transitòria segona. Supressió efectiva del Consell Comarcal del Barcelonès
Finalitzat el mandat del Consell Comarcal del Barcelonès sorgit de les eleccions
municipals de maig de 2015 i iniciats els tràmits previstos en aquesta Llei per a fer
efectiva la supressió d’aquesta administració supramunicipal, de forma excepcional
no s’iniciaran els tràmits per a constituir el Consell Comarcal del Barcelonès fruit
de les eleccions municipals de maig de 2019.
Esmena 10
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició al paràgraf setè de l’exposició de motius,

Ara bé, el procés de traspàs de les funcions i competències del Consell Comarcal
del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses dependents afectats per la supressió hauria d’estar presidit pels principis de garantia a la ciutadania, [...].
Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 24037)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei d’ordenació
3.01.02. Proposicions de llei
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del mapa comarcal de Catalunya i de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
(tram. 202-00034/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’Exposició de motius

Ara bé, el procés de traspàs de les funcions i competències del Consell Comarcal del Barcelonès i organismes; entitats i empreses dependents afectats per lo supressió, hauria d’estar presidit pels principis de garantia a la ciutadania, en favor del
perfeccionament, racionalització i sostenibilitat de tots els serveis i activitats que
actualment presta l’administració comarcal per tal de contribuir a la millora de la
qualitat de vida de les més de dos milions de persones que viuen al territori, tot garantint al mateix temps els drets i les condicions laborals dels treballadors i treballadores comarcals i dels organismes, entitats i empreses dependents afectats per la
supressió, a l’empara de I’article 44 de l’Estatut dels Treballadors.
Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 1 de l’article 3

Article 3. Comissió mixta
1. S’ha de crear una comissió mixta, integrada pels representants de la Generalitat, dels municipis de la comarca del Barcelonès i del Consell Comarcal del Barcelonès, perquè elabori una proposta de distribució de les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès. També han de formar part
d’aquesta comissió representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de les altres
administracions supramunicipals quan siguin directament afectades per la supressió
del Consell Comarcal del Barcelonès, així com una representació dels treballadors
del Consell Comarcal del Barcelonès i organismes, entitats i empreses dependents
afectats per la supressió.
Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 2.d de l’article 3

2.d. Les mesures per a garantir el manteniment sense interrupció de les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i els seus organismes, entitats
i empreses vinculats o dependents.
Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 3 de l’article 3

3. La comissió mixta ha de presentar la proposta al departament de la Generalitat competent en matèria d’Administració local en el termini de sis mesos a comptar
del dia següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Abans de presentar la proposta,
la comissió mixta l’ha de sotmetre a consulta de la representació unitària dels empleats del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses
vinculats o dependents.
Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 3 de l’article 4

Article 4. Tramitació i aprovació de la proposta de la comissió mixta
3. El Govern ha d’aprovar per decret la distribució i el traspàs de les competències, Ies activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents, d’acord amb la proposta presentada
3.01.02. Proposicions de llei
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per la comissió mixta i, si escau, amb la decisió parlamentària a què fa referència
l’apartat 2.
Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 1 de l’article 5

Article 5. Subrogació en les relacions jurídiques i els drets de personal del Consell Comarcal del Barcelonès i organismes, entitats i empreses dependents afectades
per la supressió.
1. L’aprovació del decret de distribució i traspàs de competències, activitats i
serveis comporta la subrogació per part de les administracions corresponents en les
relacions jurídiques, de dret públic i privat, establertes pel Consell Comarcal del Barcelonès i pels organismes, entitats i empreses dependents afectats per la supressió.
Esmena 7
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 2 de l’article 5

2. De forma específica , s’han de respectar i garantir les condicions laborals existents. així com els drets de qualsevol ordre i naturalesa, dels funcionaris i el personal del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses
vinculants o dependents per la seva supressió.
Palau del Parlament, 5 de desembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 24046)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 202-00034/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició a l’article 3

Article 3. Comissió mixta
1. S’ha de crear una comissió mixta, integrada per representants de la Generalitat, dels municipis de la comarca del Barcelonès i del Consell Comarcal del Barcelonès, perquè elabori una proposta de distribució de les competències, les activitats i
els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès. També han de formar part d’aquesta comissió representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de les altres administracions supramunicipals quan siguin directament afectades per la supressió del
Consell Comarcal del Barcelonès.
2. La proposta que ha d’elaborar la comissió mixta ha d’incloure, com a mínim:
a) La distribució dels serveis, béns, drets, accions, obligacions i personal dels
quals, en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei, són titulars el Consell Comarcal del Barcelonès i els seus organismes, entitats i empreses vinculats o dependents.
b) El calendari i els procediments per a materialitzar els traspassos en favor de
l’entitat que en cada cas es determini, amb la identificació dels drets, obligacions,
béns, personal, contractes, convenis o altres mecanismes de col·laboració.
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c) La distribució, total o parcial, de les quantitats del Fons de Cooperació Local
assignades al Consell Comarcal del Barcelonès entre les entitats locals que correspongui.
d) Les mesures per a garantir el manteniment sense interrupció de les activitats
i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i els seus organismes, entitats i
empreses vinculats o dependents.
3. La comissió mixta ha de presentar la proposta al departament de la Generalitat competent en matèria d’Administració local en el termini de tres mesos a
comptar del dia següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Abans de presentar la
proposta, la comissió mixta l’ha de sotmetre a consulta de la representació dels treballadors del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents.
4. La comissió mixta s’ha de constituir en el termini d’un mes a comptar de la
data d’entrada en vigor d’aquesta llei.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició a l’article 4 apartat 3

Article 4. Tramitació i aprovació de la proposta de la comissió mixta
1. El departament de la Generalitat competent en matèria d’Administració local
ha de sotmetre la proposta de la comissió mixta, a què fa referència l’article 3, a
audiència dels municipis i de les entitats supramunicipals afectats i a dictamen del
Consell de Governs Locals.
2. Si s’han produït discrepàncies en el si de la comissió mixta durant l’elaboració
de la proposta, aquestes s’hi han d’adjuntar. En aquest cas, el Govern ha d’elevar la
proposta i les discrepàncies formulades al Parlament perquè s’hi pronunciï.
3. El Govern ha d’aprovar per decret la distribució i el traspàs de les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents, d’acord amb la proposta presentada
per la comissió mixta i, si escau, amb la decisió parlamentària a què fa referència
l’apartat 2.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició a l’article 5

Article 5. Subrogació en les relacions jurídiques i els drets
1. L’aprovació del decret de distribució i traspàs de competències, activitats i
serveis comporta la subrogació per part de les administracions corresponents en les
relacions jurídiques, de dret públic i privat, establertes pel Consell Comarcal del Barcelonès i pels organismes, entitats i empreses dependents afectats per la supressió.
2. De forma específica s’han de respectar i garantir les condicions laborals existents així com els drets de qualsevol ordre i naturalesa dels funcionaris i el personal
del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats
o dependents afectats per la seva supressió.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’una disposició addicional

Disposició addicional. Funcionaris d’habilitació estatal
D’acord amb la normativa vigent, la supressió de l’òrgan de gestió del Consell
Comarcal del Barcelonès comporta la supressió dels llocs de treball reservats a personal funcionari d’habilitació nacional i el cessament dels funcionaris que els venien ocupant amb destinació definitiva.
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Aquests funcionaris hauran d’obtenir noves destinacions d’acord amb el que preveu el Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu
GP ERC

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució de condemna de la banalització de
l’imperialisme i el colonialisme
250-00526/12
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 23388 / Admissió a tràmit parcial: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Adriana Delgado i Herreros, diputada del Grup Parlamentari Republicà, Gerard Gómez del
Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Republicà, Mònica Palacín
París, diputada del Grup Parlamentari Republicà, Marta Vilalta i Torres, diputada
del Grup Parlamentari Republicà, Ruben Wagensberg Ramon, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari
Republicà, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del
Parlament, presenten la Proposta de resolució condemnant la banalització de l’imperialisme i el colonialisme, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent:
Exposició de motius

El passat dimarts 27 de novembre el Ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i
Cooperació del Govern espanyol va afirmar en el transcurs d’un acte a la Universitat Complutense de Madrid que «els Estats Units van néixer en una independència
pràcticament sense historia, l’únic que havien fet era matar quatre indis. A banda
d’això, va ser molt fàcil», paraules que suposen una banalització inacceptable del genocidi que va acabar amb la població indígena d’Amèrica del Nord i que va suposar
l’extermini de 12 milions de persones. Per aquestes paraules, Borrell ha estat qualificat de «racista» per l’American Indian Movement –fundat el 1972 per a defensar
els drets de les nacions natives a Estats Units– que ha definit les seves paraules com
a «supremacistes, negacionistes i una forma patètica de descriure un genocidi».
Les paraules de Borrell son inacceptables per algú amb la responsabilitat de
representar a l’estranger un membre de la Unió Europea en ple segle xxi. Si bé es
cert que el Ministre Borrell ha demanant disculpes, també ho és que no han semblat del tot sinceres. No només pel to excessivament col·loquial sinó perquè les declaracions del Ministre no es poden considerar una relliscada puntual: antecedents
previs apunten que la contemporització amb l’imperialisme i el colonialisme es una
part essencial de la seva cosmovisió del món i de la seva acció política. En un altre exemple d’aquesta cosmovisió, només cal recordar com el Ministre Borrell ha
recomanat repetidament el treball revisionista «Imperiofobia y Leyenda Negra» de
María Elvira Roca Barea que nega les atrocitats fetes en nom de l’Imperi Espanyol
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durant la colonització d’América, tot atribuint-les a una conspiració propagandística
d’Anglaterra, França i Alemanya.
La seva voluntat de fer apologia de l’Imperialisme l’ha portat a intentar limitar
el debat academic i cientific, fins hi tot fora de les fronteres de l’Estat Espanyol,
per exemple, quan aquest Novembre va boicotejar el congres internacional d’hispanistes a Londres: «Iberian (In)tolerance. Minorities, cultural exchanges and social
exclusion in the Middle Ages and Early Modern Era». La conferencia, que s’havia
de celebrar-se a l’Institut Cervantes i comptava amb la participació d’institucions
universitaries punteres al Regne Unit com l’University College London, el King’s
Collegi o la Queen Mary University, va patir el boicot d’acadèmics espanyols i es va
haver de traslladar de la seu del Cervantes a les aules de la Senat House, la biblioteca universitària més gran de Londres. Boicot i trasllat motivades per la voluntat del
Ministre Borrell de defensar el «bon nom» de l’imperi espanyol. Tota una cosmovisió imperialista més pròpia d’un «Ministro de Ultramar» del segle xix, que no d’un
Ministre d’Afers Exteriors d’un govern que es vol progressista al segle xxi.
L’anteriorment exposat fa impossible que el Parlament de Catalunya resti passiu
davant les últimes declaracions del Ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació.
Per aquests motius, presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya
1. Mostra el seu rebuig a qualsevol forma de banalització o apologia del Colonialisme i l’Imperialisme i reprova les paraules del Ministre d’Afers Exteriors, Unió
Europea i Cooperació del Regne d’Espanya, Josep Borrell, que suposen la banalització del genocidi de més de 12 milions de nadius americans i que no son compatibles
amb representar a l’estranger un Estat membre de la Unió Europea en ple segle xxi.
2. Mostra el seu suport amb les comunitats i nacions d’americans nadius en la
seva reclamació de reconeixement, justícia, i reparació.
3. [...]
Palau del Parlament, 29 de novembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; Gerard Gómez del Moral i Fuster; portaveu
adjunt; Adriana Delgado i Herreros, Mònica Palacín París, Marta Vilalta i Torres,
diputades; Ruben Wagensberg Ramon, portaveu a la CAERIT, GP ERC
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4.

Informació

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·legi
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya davant la Comissió
de la Infància perquè informi sobre el sistema de protecció a la
infància
356-00173/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en
la sessió 4, tinguda el 11.12.2018, DSPC-C 139.

Sol·licitud de compareixença de Francisco Cárdenas, en
representació de l’associació per a la defensa dels menors
Aprodeme, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el
projecte d’aquesta entitat i les seves propostes de millorament del
sistema de protecció de la infància
356-00176/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en
la sessió 4, tinguda el 11.12.2018, DSPC-C 139.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè
informi sobre la situació dels menors estrangers no acompanyats
356-00179/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de la Infància, en la sessió 4, tinguda el 11.12.2018,
DSPC-C 139.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè
informi sobre els actes de violència juvenil ocorreguts al centre
d’acollida de menors Can Rubió, d’Esparreguera (Baix Llobregat)
356-00180/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de la Infància, en la sessió 4, tinguda el 11.12.2018,
DSPC-C 139.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè de
Catalunya de l’UNICEF davant la Comissió de la Infància perquè
exposi l’informe «Una lliçó diària: #STOPViolenciaInfantil a les
escoles»
356-00191/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en
la sessió 4, tinguda el 11.12.2018, DSPC-C 139.

Sol·licitud de compareixença de la Secretària d’Infància,
Adolescència i Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut
perquè informi sobre les línies d’actuació de la secretaria
356-00249/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de
Joventut, en la sessió 4, tinguda el 11.12.2018, DSPC-C 138.

Sol·licitud de compareixença de Manel Vila i Motlló, director general
de Cooperació al Desenvolupament, davant la Comissió d’Acció
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi
sobre les accions de la Generalitat per a garantir 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
356-00279/12
SOL·LICITUD

Presentació: GP CatECP (reg. 23367).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència, 11.12.2018.

4.53.10.

Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb el
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el pla del Govern
en matèria de polítiques de joventut
355-00030/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 4 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda el 11.12.2018, DSPC-C 138.
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Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris
i d’altres persones
4.53.15.

Compareixença de la directora general de Joventut davant la
Comissió de Polítiques de Joventut per a explicar el pla d’acció
de la Direcció General
357-00109/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda
el 11.12.2018, DSPC-C 138.

Compareixença de la secretària d’Infància, Adolescència i Joventut
davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre les
línies d’actuació de la Secretaria
357-00225/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 4, tinguda el
11.12.2018, DSPC-C 138.
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda
el 11.12.2018, DSPC-C 138.

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Educadores i
Educadors Socials de Catalunya davant la Comissió de la Infància
per a informar sobre el sistema de protecció de la infància
357-00226/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 4, tinguda el 11.12.2018, DSPC-C 139.

Compareixença de Francisco Cárdenas, en representació de
l’associació per a la defensa dels menors Aprodeme, davant la
Comissió de la Infància per a informar sobre el projecte d’aquesta
entitat i les seves propostes de millorament del sistema de protecció
de la infància
357-00227/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 4, tinguda el 11.12.2018, DSPC-C 139.
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Compareixença d’una representació del Comitè de Catalunya de
l’UNICEF davant la Comissió de la Infància per a exposar l’informe
«Una lliçó diària: #STOPViolenciaInfantil a les escoles»
357-00228/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 4, tinguda el 11.12.2018, DSPC-C 139.

4.87.

Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.30.

Altres procediments davant el Tribunal Constitucional

Procediment relatiu a la Impugnació de disposicions autonòmiques
5813/2018, promoguda pel Govern de l’Estat, contra les lletres c i d
de l’apartat 15 de l’epígraf II, titulat «Institucions i administracions»,
de la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya, sobre la
priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència
385-00003/12
CONEIXEMENT DEL RECURS
Reg. 23717 / Provisió del president del TC del 05.12.2018

Acord: Mesa del Parlament, 11.12.2018.
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