
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 208/XII del Parlament de Catalunya, sobre els menors en situació de vul-
nerabilitat que pateixen intoleràncies o al·lèrgies alimentàries
250-00248/12
Adopció 7

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
200-00003/12
Propostes d’audiència d’organitzacions, grups socials i experts presentades pels grups parla-
mentaris 8
Acord de la Comissió sobre les audiències proposades 14

Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes 
residents a l’estranger
200-00005/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 17

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00006/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 17

Projecte de llei d’ordenació del litoral
200-00007/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 17

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre el garantiment de la neutralitat política en l’àmbit de l’en-
senyament
202-00029/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 17

Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya
202-00030/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 17

Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions legals en matèria 
de tributs cedits per l’Estat
202-00031/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 18

Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per a refondre la 
normativa legal vigent en matèria de tributs cedits
202-00032/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 18

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · segon període · número 227 · dimarts 18 de desembre de 2018



BOPC 227
18 de desembre de 2018

Taula de contingut 2

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el projecte Jardins de Sa Riera, a Begur
250-00451/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la inversió i la gestió de l’Hospital Comarcal de Móra 
d’Ebre
250-00452/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució contra la impunitat i l’indult dels independentistes encausats 
pel cop a la democràcia a Espanya durant el setembre i l’octubre del 2017
250-00453/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el pla de prevenció i control de l’hepatitis C
250-00454/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la llengua de signes a les escoles
250-00456/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la reobertura del CAP Sitges
250-00457/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’harmonia del conjunt històric del 
pont de Besalú
250-00458/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’increment de recursos materials i humans del jutjat 
de Girona encarregat de conèixer els plets sobre clàusules abusives en préstecs i 
crèdits hipotecaris
250-00459/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre l’increment de recursos materials i humans del jutjat 
de Tarragona encarregat de conèixer els plets sobre clàusules abusives en préstecs 
i crèdits hipotecaris
250-00460/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre el reconeixement del personal auxiliar d’educació es-
pecial i dels drets dels alumnes amb necessitats educatives especials
250-00461/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre l’auge del neofeixisme
250-00463/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la situació al Consell General del Poder Judicial i el 
Tribunal Suprem
250-00464/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la feina feta pels cossos policials 
i els servidors de la justícia en el marc de l’operació policial Bacar contra diverses 
activitat il·legals
250-00465/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans amb finalitats 
d’explotació sexual
250-00466/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre una estratègia catalana davant la desaparició forçada 
de menors
250-00467/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21
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Proposta de resolució sobre una estratègia catalana davant la desaparició forçada 
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24
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Proposta de resolució sobre la millora del servei de la línia E2 d’autobusos exprés 
de Lleida
250-00484/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25
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Proposta de resolució sobre la renovació de la concessió administrativa de la gestió 
de dos locals de restauració situats a la Platja Llarga de Tarragona
250-00500/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28
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Proposta de resolució sobre una estratègia catalana davant la desaparició forçada 
de menors
250-00501/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
250-00503/12
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des al Perú
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Tarragona situats en un espai de l’antiga Ciutat Residencial de Tarragona
250-00506/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre l’atorgament d’ajuts extraordinaris als municipis afec-
tats pels aiguats del 15 de novembre de 2018 i per a la inversió en el manteniment 
de les infraestructures de mobilitat al territori
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Proposta de resolució sobre la compensació de la bonificació dels actes jurídics 
documentats per a persones amb discapacitat
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Proposta de resolució sobre el millorament de la Unitat d’Atenció a la Salut Sexual 
i Reproductiva de l’Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat, de Cambrils
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Proposta de resolució sobre la rehabilitació i l’activació del Vapor Ros, de Terrassa
250-00514/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre el boicot antisemita i xenòfob a un partit de waterpolo 
entre les seleccions d’Espanya i Israel
250-00515/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre el foment de la cultura entre els joves
250-00516/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la situació del servei de pediatria del CAP Vallès Oriental
250-00517/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31
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Proposta de resolució sobre la diplomàcia cultural de la Generalitat
250-00518/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre els agents rurals
250-00519/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre les obres de modernització i ampliació del reg de la 
conca de Tremp
250-00520/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre les dades de beneficiaris de la Llei 39/2006, de pro-
moció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
250-00521/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la revisió del Decret 161/1996, pel qual es regula el 
servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’edu-
cació obligatòria
250-00522/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la continuïtat del projecte de conservació de l’os bru al 
Pirineu i sobre el millorament de la convivència entre l’os bru i la ramaderia extensiva
250-00523/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre el millorament de la garantia juvenil i de la qualitat de 
l’ocupació juvenil
250-00524/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre el restabliment dels drets laborals dels mestres i els 
professors
250-00525/12
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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 22/2018, sobre el Consorci Mar Parc 
de Salut de Barcelona, corresponents als exercicis del període 2012-2015
256-00018/12
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2018, sobre el sistema de gover-
nança de l’Institut Català de Finances, corresponent als exercicis 2011-2016
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Pròrroga del termini per a proposar compareixences 34

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 reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual es modifiquen els reglaments (UE) 1305/2013 
i 1307/2013 pel que fa a determinades normes sobre els pagaments directes i l’ajut 
al desenvolupament rural amb relació als anys 2019 i 2020
295-00138/12
Text presentat 34
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 208/XII del Parlament de Catalunya, sobre els menors 
en situació de vulnerabilitat que pateixen intoleràncies o al·lèrgies 
alimentàries
250-00248/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Infància, sessió 4, 11.12.2018, DSPC-C 139

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 11 de desembre de 2018, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’alimentació específica per a in-
toleràncies i al·lèrgies alimentàries (tram. 250-00248/12), presentada pel Grup Par-
lamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 15391).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar col·laborant amb les entitats que, com la Creu Roja, treballen en 

l’atenció dels menors en situació de vulnerabilitat tenint una sensibilitat especial en-
vers els que pateixen intoleràncies o al·lèrgies alimentàries.

b) Adaptar, amb el suport i l’assessorament de l’Associació de Celíacs de Catalu-
nya, el catàleg de prestacions destinades als menors en situació de vulnerabilitat que 
pateixen intoleràncies o al·lèrgies alimentàries mèdicament diagnosticades.

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
La secretària de la Comissió, Marta Ribas Frías; la presidenta de la Comissió, 

Najat Driouech Ben Moussa



BOPC 227
18 de desembre de 2018

3.01.01. Projectes de llei 8

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

PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS I EXPERTS 

PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 29.11.2018

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

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)

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)

Proposta d’audiència en ponència d’Ignacio Soto, secretari general de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes de ser-
veis a les persones (352-00158/12)

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 Pro-
jecte de llei de contractes de serveis a les persones (352-00159/12)

Proposta d’audiència en ponència d’Agustí Cerrillo, catedràtic de dret adminis-
tratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de con-
tractes de serveis a les persones (352-00160/12)

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)

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)

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)

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)

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

Proposta d’audiència en ponència de Pere Mulero, president de l’Associació Ca-
talana 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)

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)

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

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 contrac-
tes de serveis a les persones (352-00170/12)

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)

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

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)

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)

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 perso-
nes (352-00175/12)

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 ser-
veis a les persones (352-00176/12)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió de Petites i Mit-
janes Residències amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les per-
sones (352-00177/12)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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

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

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)
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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 con-
tractes de serveis a les persones (352-00187/12)

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

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

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

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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

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)

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)

Proposta d’audiència en ponència de Vicenç Aguado, professor de dret adminis-
tratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones (352-00288/12)

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)

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

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)
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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 (352-00292/12)

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)

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)

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)

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)

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)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació d’Associ-
acions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
contractes de serveis a les persones (352-00298/12)

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)

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

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 Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (352-
00301/12)

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)

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)

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

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)

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

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 per-
sones (352-00319/12)

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)

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)
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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 (352-00322/12)

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)

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 per-
sones (352-00324/12)

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)

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)

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)

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

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Muni-
cipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les per-
sones (352-00358/12)

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)

Proposta d’audiència en ponència de Paco Blanco López, exdirector 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)
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Confederació d’As-
sociacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de ser-
veis a les persones (352-00361/12)

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 con-
tractes de serveis a les persones (352-00362/12)

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)

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)

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)

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)

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

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)

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)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Entitats Catalanes d’Ac-
ció Social amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones 
(352-00370/12)

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)

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 per-
sones (352-00372/12)

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)

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)

Proposta d’audiència en ponència d’Álvaro Porro, comissionat d’Economia Soci-
al, 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)

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

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)
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ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES AUDIÈNCIES PROPOSADES

Comissió d’Economia i Hisenda, 11.12.2018, DSPC-C 137

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts acordades
Compareixença en ponència d’Albert Guilera, cap dels Serveis Jurídics de l’As-

sociació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de con-
tractes de serveis a les persones. (353-00024/12)

Compareixença en ponència de Cinta Pascual Montañés, presidenta de l’Associa-
ció Catalana de Recursos Assistencials, amb relació al Projecte de llei de contractes 
de serveis a les persones. (353-00025/12)

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana d’Em-
presaris d’Ambulàncies amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les 
persones. (353-00026/12)

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana d’Em-
preses de Restauració Col·lectiva amb relació al Projecte de llei de contractes de ser-
veis a les persones. (353-00027/12)

Compareixença 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. (353-00028/12)

Compareixença en ponència de Ramon Vilatimó i Pujal, president de l’Associa-
ció Catalana d’Entitats de Base Associativa, amb relació al Projecte de llei de con-
tractes de serveis a les persones. (353-00029/12)

Compareixença 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. (353-00030/12)

Compareixença en ponència 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. (353-00031/12)

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Estatal d’Enti-
tats de Serveis d’Atenció a Domicili amb relació al Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones. (353-00032/12)

Compareixença en ponència 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. (353-00033/12)

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi de Secretaris, Inter-
ventors i Tresorers d’Administració Local amb relació al Projecte de llei de contrac-
tes de serveis a les persones. (353-00034/12)

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi d’Educadores i Edu-
cadors Socials amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones. 
(353-00035/12)

Compareixença 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. (353-00036/12)

Compareixença en ponència d’una representació de Comissions Obreres amb re-
lació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones. (353-00037/12)

Compareixença en ponència d’una representació de la Confederació d’Associa-
cions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a 
les persones. (353-00038/12)

Compareixença 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. (353-00039/12)

Compareixença en ponència de Manel J. Farré Montañés, president del Consorci 
de Salut i Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes de ser-
veis a les persones. (353-00040/12)
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Compareixença en ponència de Rosa Maria Cadenas, presidenta de Dincat - Asso-
ciació Empresarial d’Economia Social, amb relació al Projecte de llei de contractes 
de serveis a les persones. (353-00041/12)

Compareixença en ponència d’Agustí Cerrillo, catedràtic de dret administratiu de 
la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de contractes de ser-
veis a les persones. (353-00042/12)

Compareixença 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. (353-00043/12)

Compareixença en ponència d’una representació d’Entitats Catalanes d’Acció 
Social amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones. (353-
00044/12)

Compareixença en ponència de Lluís Vila, representant de la Federació de Pares 
i Mares d’Alumnes d’Estudis Sufragats amb Fons Públics No Universitaris de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones. (353-
00045/12)

Compareixença 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. (353-00046/12)

Compareixença en ponència de Julio Martínez, representant de la Federació de 
Centres Especials de Treball de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de con-
tractes de serveis a les persones. (353-00047/12)

Compareixença 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. (353-00048/12)

Compareixença en ponència 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. (353-00049/12)

Compareixença en ponència d’una representació del Fòrum Català d’Atenció Pri-
mària amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones. (353-
00050/12)

Compareixença en ponència d’Enric Arques i Martí, president del Fòrum d’Ini-
ciatives Assistencials i de Gestió en Salut Mental a Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei de contractes de serveis a les persones. (353-00051/12)

Compareixença en ponència d’una representació del Fòrum Salut Mental amb 
relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones. (353-00052/12)

Compareixença en ponència d’Àngels Guiteras, representant de la Fundació Ac-
ció, Benestar i Desenvolupament, amb relació al Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones. (353-00053/12)

Compareixença 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. (353-
00054/12)

Compareixença en ponència de Cristian Rovira, representant del Grupo Sifu, 
amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones. (353-00055/12)

Compareixença en ponència d’una representació de la Intersindical - Confede-
ració Sindical Catalana amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les 
persones. (353-00056/12)

Compareixença en ponència d’Ernest Cañada, investigador i comunicador so-
cial, amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones. (353-
00057/12)

Compareixença en ponència de Joan Segarra, president de la Confederació - Pa-
tronal del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de con-
tractes de serveis a les persones. (353-00058/12)
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Compareixença en ponència d’una representació de Marea Blanca amb relació al 
Projecte de llei de contractes de serveis a les persones. (353-00059/12)

Compareixença en ponència de Josep González i Sala, president de Pimec, amb 
relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones. (353-00060/12)

Compareixença en ponència de Paco Blanco López, exdirector del Serveis de 
Coordinació de Contractació Administrativa de l’Ajuntament de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones. (353-00061/12)

Compareixença 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. 
(353-00062/12)

Compareixença en ponència d’una representació de la Societat Catalana d’Edu-
cació Ambiental amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les perso-
nes. (353-00063/12)

Compareixença en ponència 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. (353-00064/12)

Compareixença 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. (353-00065/12)

Compareixença en ponència 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. (353-00066/12)

Compareixença en ponència d’una representació de la Unió General de Treba-
lladors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les 
persones. (353-00067/12)

Compareixença en ponència de Joaquim Tornos, catedràtic de dret administratiu 
de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes de ser-
veis a les persones. (353-00068/12)

Compareixença en ponència de Tomàs Font Llovet, catedràtic de dret adminis-
tratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones. (353-00069/12)

Compareixença en ponència de Vicenç Aguado, professor de dret administratiu 
de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de contractes de ser-
veis a les persones. (353-00070/12)

Compareixença en ponència d’una representació de la Xarxa d’Economia Soli-
dària amb relació al Projecte de llei de contractes de serveis a les persones. (353-
00071/12)

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts retirades
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)

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts rebutjades
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 ser-
veis a les persones (352-00176/12)
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Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als 
catalans i catalanes residents a l’estranger
200-00005/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 24419).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 19.12.2018; 10:30 h.

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00006/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 24420).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 24.12.2018 al 28.12.2018).
Finiment del termini: 31.12.2018; 10:30 h.

Projecte de llei d’ordenació del litoral
200-00007/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 24421).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 24.12.2018 al 28.12.2018).
Finiment del termini: 31.12.2018; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre el garantiment de la neutralitat política en 
l’àmbit de l’ensenyament
202-00029/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 24422; 24465).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 24.12.2018 al 28.12.2018).
Finiment del termini: 31.12.2018; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de 
maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
202-00030/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24541).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 24.12.2018 al 28.12.2018).
Finiment del termini: 31.12.2018; 10:30 h.
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Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions 
legals en matèria de tributs cedits per l’Estat
202-00031/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24466).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 24.12.2018 al 28.12.2018).
Finiment del termini: 31.12.2018; 10:30 h.

Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per a 
refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits
202-00032/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 24423; 24467).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 24.12.2018 al 28.12.2018).
Finiment del termini: 31.12.2018; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el projecte Jardins de Sa Riera, a Begur
250-00451/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 24424; 24468).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la inversió i la gestió de l’Hospital 
Comarcal de Móra d’Ebre
250-00452/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 24425; 24469).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució contra la impunitat i l’indult dels 
independentistes encausats pel cop a la democràcia a Espanya 
durant el setembre i l’octubre del 2017
250-00453/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24470).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el pla de prevenció i control de 
l’hepatitis C
250-00454/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 24426; 24471).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la llengua de signes a les escoles
250-00456/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24472).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura del CAP Sitges
250-00457/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24473).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’harmonia del conjunt 
històric del pont de Besalú
250-00458/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 24427; 24474).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’increment de recursos materials i 
humans del jutjat de Girona encarregat de conèixer els plets sobre 
clàusules abusives en préstecs i crèdits hipotecaris
250-00459/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24475).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’increment de recursos materials i 
humans del jutjat de Tarragona encarregat de conèixer els plets 
sobre clàusules abusives en préstecs i crèdits hipotecaris
250-00460/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24476).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement del personal auxiliar 
d’educació especial i dels drets dels alumnes amb necessitats 
educatives especials
250-00461/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 24428; 24477).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’auge del neofeixisme
250-00463/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 24429; 24478).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la situació al Consell General del Poder 
Judicial i el Tribunal Suprem
250-00464/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 24430; 24479).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la feina feta pels 
cossos policials i els servidors de la justícia en el marc de l’operació 
policial Bacar contra diverses activitat il·legals
250-00465/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24480).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans 
amb finalitats d’explotació sexual
250-00466/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 24431; 24481).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre una estratègia catalana davant la 
desaparició forçada de menors
250-00467/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 24432; 24482).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre una estratègia catalana davant la 
desaparició forçada de menors
250-00468/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 24433; 24483).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’abandonament del sistema 
d’identificació verificada de Catalunya
250-00469/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24484).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les accions dutes a terme per 
l’Assemblea Nacional Catalana contra la competitivitat de les 
empreses catalanes
250-00470/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24485).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment del dret a la igualtat i a la 
no-discriminació de les persones amb variacions intersexuals
250-00471/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 24434; 24486).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament d’algunes deficiències 
sanitàries al Solsonès
250-00472/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24487).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la conscienciació sobre els efectes i 
l’impacte en el medi ambient de l’abús del plàstic
250-00473/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 24435; 24488).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.



BOPC 227
18 de desembre de 2018

3.10.25. Propostes de resolució 23 

Proposta de resolució sobre les emissions de les grans instal·lacions 
de combustió
250-00474/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 24436; 24489).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la condemna de l’assenyalament de 
jutges, fiscals, agents de la policia judicial i altres servidors de la 
justícia
250-00475/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24490).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la situació política a Veneçuela
250-00476/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24491).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la llista d’espera per a rebre un implant 
coclear
250-00477/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24493).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’enviament d’un representant al Consell 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut
250-00478/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24492).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures de suport per a 
l’autoconsum d’energia elèctrica
250-00479/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24494).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels 
professionals dels centres dependents de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
250-00480/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 24437; 24495).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent d’una cimera 
d’emergència per a planificar i coordinar l’acollida de menors no 
acompanyats
250-00481/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24496).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la seguretat de les persones al mar
250-00482/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24497).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els protocols d’actuació enfront dels 
atacs informàtics
250-00483/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24498).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la millora del servei de la línia E2 
d’autobusos exprés de Lleida
250-00484/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24499).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la millora del trànsit entre Lleida i 
Montblanc
250-00485/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24500).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els ajuts i el pagament de la política 
agrària comuna
250-00486/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24501).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la sobreocupació d’autobusos 
interurbans
250-00487/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24502).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats
250-00488/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24503).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats 
intel·lectuals
250-00489/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24504).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la condemna de l’assenyalament de 
jutges, fiscals i altres servidors de la justícia i agents de la policia 
judicial
250-00490/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24505).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació pressupostària per al projecte i 
la construcció d’un centre de dia i una residència al Prat de Llobregat
250-00491/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24506).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reducció del període mitjà de 
pagament de la Generalitat als proveïdors
250-00492/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24507).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un parc de bombers a 
Almacelles
250-00493/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24508).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la planificació per al pagament mensual 
de les compensacions econòmiques als bombers voluntaris
250-00494/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24509).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el foment del model de formació 
professional dual
250-00495/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24510).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la condemna de l’assenyalament dels 
servidors públics
250-00496/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24511).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.12.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les contradiccions entre el manament 
parlamentari i les instruccions de regulació d’ús dels dispositius 
conductors d’energia
250-00497/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 24359; 24512).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.12.2018 al 15.01.2019).
Finiment del termini: 16.01.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del nou 
Hospital Josep Trueta, a Girona
250-00498/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24513).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.12.2018 al 15.01.2019).
Finiment del termini: 16.01.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’augment de la despesa pública en 
cultura
250-00499/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 24360; 24514).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.12.2018 al 15.01.2019).
Finiment del termini: 16.01.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la renovació de la concessió administrativa 
de la gestió de dos locals de restauració situats a la Platja Llarga de 
Tarragona
250-00500/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 24361; 24515).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.12.2018 al 15.01.2019).
Finiment del termini: 16.01.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre una estratègia catalana davant la 
desaparició forçada de menors
250-00501/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 24362; 24516).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.12.2018 al 15.01.2019).
Finiment del termini: 16.01.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts
250-00503/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 24363; 24517).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.12.2018 al 15.01.2019).
Finiment del termini: 16.01.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials de 
Catalunya
250-00504/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 24364; 24518).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.12.2018 al 15.01.2019).
Finiment del termini: 16.01.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució de suport a les dones afectades per 
esterilitzacions forçades al Perú
250-00505/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 24365).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.12.2018 al 15.01.2019).
Finiment del termini: 16.01.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament de dos restaurants de 
la Platja Llarga de Tarragona situats en un espai de l’antiga Ciutat 
Residencial de Tarragona
250-00506/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24520).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.12.2018 al 15.01.2019).
Finiment del termini: 16.01.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atorgament d’ajuts extraordinaris als 
municipis afectats pels aiguats del 15 de novembre de 2018 i per a 
la inversió en el manteniment de les infraestructures de mobilitat al 
territori
250-00507/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 24366; 24521).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.12.2018 al 15.01.2019).
Finiment del termini: 16.01.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aportació de la Generalitat al Consorci 
de l’Habitatge de Barcelona
250-00508/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24522).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.12.2018 al 15.01.2019).
Finiment del termini: 16.01.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el compliment i el garantiment de 
l’exercici de la llibertat en l’esport
250-00509/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24523).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.12.2018 al 15.01.2019).
Finiment del termini: 16.01.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la compensació de la bonificació dels 
actes jurídics documentats per a persones amb discapacitat
250-00510/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24524).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.12.2018 al 15.01.2019).
Finiment del termini: 16.01.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la compensació de la bonificació dels 
actes jurídics documentats per a joves
250-00511/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24525).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.12.2018 al 15.01.2019).
Finiment del termini: 16.01.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la solució a la manca d’especialistes en 
nefrologia pediàtrica a Lleida
250-00512/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24526).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.12.2018 al 15.01.2019).
Finiment del termini: 16.01.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de la Unitat d’Atenció 
a la Salut Sexual i Reproductiva de l’Hospital Lleuger Antoni de 
Gimbernat, de Cambrils
250-00513/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24527).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.12.2018 al 15.01.2019).
Finiment del termini: 16.01.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la rehabilitació i l’activació del Vapor 
Ros, de Terrassa
250-00514/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 24367; 24528).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.12.2018 al 15.01.2019).
Finiment del termini: 16.01.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el boicot antisemita i xenòfob a un partit 
de waterpolo entre les seleccions d’Espanya i Israel
250-00515/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24529).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.12.2018 al 15.01.2019).
Finiment del termini: 16.01.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el foment de la cultura entre els joves
250-00516/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24530).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.12.2018 al 15.01.2019).
Finiment del termini: 16.01.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la situació del servei de pediatria del 
CAP Vallès Oriental
250-00517/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24531).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.12.2018 al 15.01.2019).
Finiment del termini: 16.01.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la diplomàcia cultural de la Generalitat
250-00518/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24532).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.12.2018 al 15.01.2019).
Finiment del termini: 16.01.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre els agents rurals
250-00519/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP CatECP; GP JxCat (reg. 24368; 24519; 24533).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.12.2018 al 15.01.2019).
Finiment del termini: 16.01.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les obres de modernització i ampliació 
del reg de la conca de Tremp
250-00520/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 24369; 24534).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.12.2018 al 15.01.2019).
Finiment del termini: 16.01.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les dades de beneficiaris de la Llei 
39/2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 
persones en situació de dependència
250-00521/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 24370; 24535).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.12.2018 al 15.01.2019).
Finiment del termini: 16.01.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la revisió del Decret 161/1996, pel 
qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el 
desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria
250-00522/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 24371; 24536).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.12.2018 al 15.01.2019).
Finiment del termini: 16.01.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la continuïtat del projecte de conservació 
de l’os bru al Pirineu i sobre el millorament de la convivència entre 
l’os bru i la ramaderia extensiva
250-00523/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 24372; 24537).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.12.2018 al 15.01.2019).
Finiment del termini: 16.01.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de la garantia juvenil i de 
la qualitat de l’ocupació juvenil
250-00524/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 24373; 24538).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.12.2018 al 15.01.2019).
Finiment del termini: 16.01.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el restabliment dels drets laborals dels 
mestres i els professors
250-00525/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24539).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.12.2018 al 15.01.2019).
Finiment del termini: 16.01.2019; 10:30 h.

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2018, sobre 
el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, corresponents als 
exercicis del període 2012-2015
256-00018/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24540).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 24.12.2018 al 28.12.2018).
Finiment del termini: 31.12.2018; 10:30 h.
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2018, sobre el 
sistema de governança de l’Institut Català de Finances, corresponent 
als exercicis 2011-2016
256-00019/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 24151).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 24.12.2018 al 15.01.2019).
Finiment del termini: 16.01.2019; 10:30 h.

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 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifiquen 
els reglaments (UE) 1305/2013 i 1307/2013 pel que fa a determinades 
normes sobre els pagaments directes i l’ajut al desenvolupament 
rural amb relació als anys 2019 i 2020
295-00138/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 10.12.2018

Reg. 24044 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 11.12.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 1307/2013 
en lo que respecta a determinadas normas sobre los pagos directos y la 
ayuda al desarrollo rural en relación con los años 2019 y 2020 COM(2018) 
817 final] [2018/0414 (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
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Bruselas, 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD)

Propuesta de Reglamento Del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 1307/2013 
en lo que respecta a determinadas normas sobre los pagos directos y la 
ayuda al desarrollo rural en relación con los años 2019 y 2020

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El objetivo de la presente propuesta es garantizar seguridad y continuidad en la 

concesión de ayudas a los agricultores europeos en los años 2019 y 2020 mediante 
la adaptación de dos actos legislativos de la política agrícola común (PAC).

En relación con el desarrollo rural, es preciso introducir determinadas modifica-
ciones en el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 (Reglamento de desarrollo rural) para 
garantizar la continuidad de la política en los últimos años del período de progra-
mación y la transición armoniosa hacia el siguiente período de programación. Estas 
modificaciones consisten en la introducción de un nuevo calendario para la elimi-
nación gradual de los pagos a las zonas con limitaciones naturales distintas de las 
zonas de montaña y en la utilización de la asistencia técnica del Feader por inicia-
tiva de la Comisión para la elaboración de medidas que preparen la aplicación de la 
futura PAC.

En relación con los pagos directos, algunas de las disposiciones del Reglamen-
to (UE) n.º 1307/2013 (Reglamento de pagos directos) no abarcan el año natural de 
2020, puesto que los gastos correspondientes a ese año se efectúan en el ejercicio 
de 2021, el primero del nuevo marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027. En el 
momento de la adopción del Reglamento, no era por tanto posible efectuar compro-
misos relativos al futuro MFP. Si no se modifica el Reglamento (UE) n.º 1307/2013, 
algunos Estados miembros pueden sufrir, en relación con los pagos directos del año 
natural de 2020, trastornos financieros que superan los relacionados con el nuevo 
marco financiero plurianual (MFP 2021-2027). Los Estados miembros tendrían que 
hacer frente a cambios importantes en sus pagos directos y dotaciones de desarrollo 
rural, con efectos considerables en los pagos que se conceden a los agricultores en 
virtud de los dos pilares. Se añaden, además, otros elementos técnicos que facilita-
rán la aplicación del marco legislativo vigente.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
Las modificaciones propuestas son coherentes con el Reglamento de desarrollo 

rural y el Reglamento de pagos directos y, por consiguiente, la propuesta es cohe-
rente con las disposiciones existentes de la PAC.

Coherencia con otras políticas de la Unión
No procede.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
Artículo 42 y artículo 43, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE).

Subsidiariedad (en caso de competencia no exclusiva)
El TFUE establece que la Unión y los Estados miembros comparten competen-

cias en materia de agricultura. La Unión ejerce su competencia mediante la adop-
ción de diversos actos legislativos, definiendo y aplicando de este modo la política 
agrícola común de la UE según lo previsto en los artículos 38 a 44 del Tratado de 
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Funcionamiento de la Unión Europea. Los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013 y (UE) 
n.º 1307/2013 establecen un régimen de ayuda al desarrollo rural y de pagos direc-
tos a los agricultores. De conformidad con el artículo 39 del TFUE, uno de los ob-
jetivos que el Tratado fija para la PAC es garantizar un nivel de vida equitativo a los 
agricultores y la iniciativa propuesta se inscribe en este objetivo. En consecuencia, 
la PAC financia los pagos directos a través del Fondo Europeo Agrícola de Garan-
tía (FEAGA), mientras que el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 regula los pagos a 
escala de la Unión. La ayuda al desarrollo rural forma parte integrante de la PAC 
y contribuye a alcanzar los objetivos que para esta política establece el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. El valor añadido de la propuesta reside en ga-
rantizar la seguridad y estabilidad de la ayuda directa a la renta para los agricultores 
europeos en el año 2020 y de la ayuda al desarrollo rural en los últimos años del 
actual período de programación. Estos objetivos solo pueden alcanzarse mediante 
la modificación de los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 1307/2013 por 
los colegisladores de la UE.

Proporcionalidad
La propuesta no lleva aparejados nuevos cambios de estrategia con respecto a los 

actos legislativos que pretende modificar. La propuesta modifica los Reglamentos 
vigentes solo en la medida necesaria para alcanzar los objetivos expuestos anterior-
mente.

Elección del instrumento
Dado que los actos legislativos originales son reglamentos del Parlamento Eu-

ropeo y del Consejo, las modificaciones también deben introducirse a través de un 
reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo siguiendo el procedimiento le-
gislativo ordinario.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto
La propuesta se aparta de la práctica habitual, tal como se establece en las direc-

trices para la mejora de la legislación y su correspondiente «caja de herramientas». 
Es necesario establecer una excepción con respecto a la práctica habitual por las 
siguientes razones: 

– El ámbito de aplicación de la propuesta es sumamente técnico.
– La iniciativa se limita a los últimos años del actual período de programación.
– La iniciativa no introduce nuevos compromisos políticos.
Una evaluación de impacto, una consulta pública y una hoja de ruta no resultan, 

pues, adecuadas para la presente propuesta. Por otra parte, dado que la legislación 
debe aplicarse en 2019, los colegisladores han de adoptarla con carácter urgente.

Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente
No procede.

Consultas con las partes interesadas
No procede.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
No procede.

Evaluación de impacto
No procede.

Adecuación regulatoria y simplificación
No procede.
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Derechos fundamentales
La propuesta respeta los derechos fundamentales y observa los principios re-

conocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.

4. Repercusiones presupuestarias
La opción propuesta para que los Estados miembros sigan manteniendo la ac-

tual flexibilidad entre pagos directos y desarrollo rural en el año natural de 2020 
(ejercicio de 2021), y la transferencia del producto estimado de la reducción de los 
pagos directos al desarrollo rural en ese año pueden, a reserva de las decisiones de 
los Estados miembros, afectar a la asignación de los recursos entre pagos directos y 
desarrollo rural. No obstante, una transferencia de este tipo será neutra en términos 
de compromisos presupuestarios globales.

En la ficha financiera adjunta a la propuesta se ofrece más información sobre las 
repercusiones financieras de la presente propuesta.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
No procede.

Documentos explicativos (para las Directivas)
No procede.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
– Desarrollo rural
La propuesta permite a los Estados miembros modificar el calendario de reduc-

ción progresiva de los pagos a las zonas que recibieron dichos pagos en el período 
de programación anterior, pero que en el período en curso ya no están clasificadas 
como zonas con limitaciones naturales distintas de las zonas de montaña con arreglo 
al artículo 31, apartado 5, del Reglamento de desarrollo rural. Esta modificación es 
consecuencia de la ampliación a 2019 del plazo previsto para la nueva delimitación 
de dichas zonas establecido por el Reglamento (UE) 2017/2393, que entraña, a fina-
les del período de programación en curso, un período de adaptación más breve para 
los agricultores que ya no puedan optar a estos pagos. Esta modificación permitirá 
calcular los pagos transitorios de los años 2019 y 2020 sobre la base de los niveles 
de pago del período 2014-2020. Por otra parte, el carácter decreciente de los pagos 
transitorios será menos acusado por cuanto los Estados miembros lo establecerán de 
modo que el nivel final corresponda a la mitad del nivel inicial.

La propuesta amplía el recurso a la asistencia técnica por iniciativa de la Comi-
sión, financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y des-
tinada a medidas relacionadas con la preparación de la futura PAC. La propuesta úni-
camente abarca el ámbito de la asistencia técnica, sin modificar la ayuda financiera.

– Flexibilidad entre pilares en el año 2020 y transferencia del producto de la re-
ducción de los pagos directos al desarrollo rural

La propuesta incluye disposiciones relativas a la posibilidad de que los Estados 
miembros transfieran fondos entre pilares en el año natural de 2020 (correspondien-
tes al ejercicio de 2021). En el período 2015-2019, los Estados miembros disponían 
de la posibilidad de transferir importes de pagos directos al desarrollo rural y vice-
versa. Este tipo de flexibilidad para el año natural de 2020/ejercicio de 2021 no está 
establecida en la normativa en vigor. Se trata de un mecanismo financiero impor-
tante para ofrecer a los Estados miembros flexibilidad en la gestión de su dotación 
financiera y optimizar el uso de los fondos disponibles. La experiencia demuestra 
que este mecanismo ha sido un instrumento eficaz para los Estados miembros y, por 
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lo tanto, algunos de ellos transfieren una cantidad significativa entre los dos pilares. 
La ausencia de flexibilidad entre pilares en el año natural de 2020/ejercicio de 2021 
podría ocasionar graves trastornos financieros a los agricultores de algunos Estados 
miembros, ya que los efectos en sus dotaciones podrían ser significativos. En con-
secuencia, la propuesta aboga por que en el año natural de 2020 siga siendo posible 
una transferencia entre pilares con arreglo a las mismas condiciones que en la ac-
tualidad y por que el producto estimado de la reducción siga transfiriéndose de los 
pagos directos al desarrollo rural.

2018/0414 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 1307/2013 
en lo que respecta a determinadas normas sobre los pagos directos y la 
ayuda al desarrollo rural en relación con los años 2019 y 2020 

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 42 y su artículo 43, 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 Europeo1,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo2 

constituye el marco jurídico actual para la ayuda al desarrollo rural. Prevé ayudas 
para las zonas con limitaciones naturales distintas de las zonas de montaña. Tenien-
do en cuenta la prórroga a 2019 del plazo para la nueva delimitación de las zonas 
con limitaciones naturales distintas de las zonas de montaña a través del Reglamen-
to (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo y del Consejo3 y el breve período de 
adaptación de los agricultores que ya no podrán optar a los pagos, los pagos tran-
sitorios decrecientes que no comiencen hasta 2019 deben fijarse inicialmente en el 
80 % como máximo de la media de los pagos fijada en el período de programación 
2014-2020. El nivel de los pagos debe establecerse de manera que el nivel final en 
2020 corresponda a la mitad del nivel inicial.

(2) A fin de prestar asistencia a los Estados miembros y las partes interesadas 
para la preparación oportuna de la futura política agrícola común (PAC) y de ga-
rantizar una transición armoniosa al próximo período de programación, procede 
aclarar que es posible financiar las actividades relacionadas con la preparación de la 
futura PAC a través de la asistencia técnica por iniciativa de la Comisión.

(3) El Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo4 
constituye el marco jurídico actual para los pagos directos. Aunque la mayoría de 
sus disposiciones pueden aplicarse mientras el Reglamento siga en vigor, otras dis-

1. DO C , , p. .
2. Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo 
a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 487). 
3. Reglamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2017, por el que 
se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Eu-
ropeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), (UE) n.º 1306/2013 sobre la financiación, gestión y seguimiento 
de la política agrícola común, (UE) n.º 1307/2013 por el que se establecen normas aplicables a los pagos direc-
tos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común, 
(UE) n.º 1308/2013 por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y (UE) 
n.º 652/2014 por el que se establecen disposiciones para la gestión de los gastos relativos a la cadena alimenta-
ria, la salud animal y el bienestar de los animales, y relativos a la fitosanidad y a los materiales de reproducción 
vegetal (DO L 350 de 29.12.2017, p. 15). 
4. Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, que es-
tablece normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos 
en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 637/2008 y (CE) 
n.º 73/2009 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 608).
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posiciones se refieren explícitamente a los años naturales de 2015 a 2019, cubiertos 
por el Marco Financiero Plurianual 2014-2020. En el caso de otras disposiciones, su 
aplicabilidad más allá del año natural de 2019 no estaba explícitamente prevista. En 
junio de 2018, la Comisión presentó una propuesta de nuevo Reglamento destinado 
a sustituir al Reglamento (UE) n.º 1307/2013, aunque solamente a partir del 1 de 
enero de 2021. Por consiguiente, es oportuno proceder a algunas adaptaciones téc-
nicas del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 para que pueda aplicarse sin dificultades 
en el año natural de 2020.

(4) La obligación establecida en el artículo 11 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 
de reducir la parte del importe de los pagos directos que deban concederse a un 
agricultor en un año natural determinado que sobrepase los 150 000 EUR sigue 
siendo aplicable mientras el Reglamento esté en vigor. No obstante, en la actualidad, 
dicho artículo solo impone una obligación de notificación a los Estados miembros 
por lo que se refiere a sus decisiones y al producto estimado de esta reducción para 
los años 2015 a 2019. A fin de garantizar la continuidad del actual sistema, es preci-
so establecer que los Estados miembros también deban notificar sus decisiones con 
respecto al año 2020 y el producto estimado de la reducción para ese año.

(5) La flexibilidad entre pilares consiste en la transferencia facultativa de fondos 
entre pagos directos y desarrollo rural. Con arreglo al actual artículo 14 del Regla-
mento (UE) n.º 1307/2013, los Estados miembros pueden hacer uso de esta flexibi-
lidad respecto de los años naturales de 2014 a 2019. Al objeto de garantizar que los 
Estados miembros pueden mantener su propia estrategia, es conveniente que tam-
bién pueda recurrirse a la flexibilidad entre pilares con respecto al año natural de 
2020, correspondiente al ejercicio de 2021.

(6) Como consecuencia de la modificación del artículo 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1307/2013 con respecto al año natural de 2020, conviene adaptar las referencias 
a dicho artículo en el contexto de la obligación de los Estados miembros de reducir o 
aumentar de forma lineal el valor de los derechos de pago debido a las fluctuaciones 
del límite máximo nacional anual resultante de sus notificaciones de la aplicación 
de la flexibilidad entre pilares.

(7) Procede, pues, modificar los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 1307/2013 
en consecuencia.

(8) A fin de ofrecer rápidamente la flexibilidad necesaria a los Estados miembros 
y de garantizar la continuidad de la política de desarrollo rural en los últimos años 
del período de programación 2014-2020, el presente Reglamento debe aplicarse a 
partir del 1 de marzo de 2019.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 1305/2013
El Reglamento (UE) nº 1305/2013 queda modificado como sigue: 
1) En el artículo 31, apartado 5, se añade el párrafo segundo siguiente: 
«No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, cuando los pagos decrecientes 

no se inicien hasta el año 2019, esos pagos empezarán con un máximo del 80 % del 
promedio del pago que se fije en el período de programación 2014-2020. El nivel de 
los pagos debe establecerse de manera que el nivel final en 2020 corresponda a la 
mitad del nivel inicial.».

2) En el artículo 51, apartado 1, se añade el párrafo segundo siguiente: 
«El Feader podrá financiar actividades para preparar la aplicación de la PAC en 

el siguiente período de programación.».

Artículo 2. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 1307/2013
El Reglamento (UE) nº 1307/2013 queda modificado como sigue: 
1) En el artículo 7, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Para cada Estado miembro y para cada año natural, el producto estimado de 

la reducción de los pagos a que se refiere el artículo 11 (que se refleja en la diferen-
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cia entre los límites máximos nacionales establecidos en el anexo II, a los que se 
añade el importe disponible de acuerdo con el artículo 58, y los límites máximos 
netos establecidos en el anexo III) estará disponible en forma de ayuda de la Unión 
financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).».

2) En el artículo 11, apartado 6, se añade el párrafo tercero siguiente: 
«Para el año 2020, los Estados miembros notificarán a la Comisión las decisio-

nes que adopten de acuerdo con el presente artículo y el producto estimado de las 
reducciones a más tardar el 31 de diciembre de 2019.».

3) El artículo 14 se modifica como sigue: 
a) En el apartado 1, se añade el párrafo sexto siguiente: 
«A más tardar el 31 de diciembre de 2019, los Estados miembros podrán decidir 

poner a disposición, como ayuda adicional financiada por el Feader en el ejercicio 
de 2021, hasta el 15 % de sus límites máximos nacionales anuales para el año natu-
ral de 2020 que figuran en el anexo II del presente Reglamento. Por consiguiente, el 
importe correspondiente dejará de estar disponible para la concesión de pagos di-
rectos. Esta decisión se notificará a la Comisión a más tardar el 31 de diciembre de 
2019 y en ella se establecerá el porcentaje elegido.».

b) En el apartado 2, se añade el párrafo sexto siguiente: 
«A más tardar el 31 de diciembre de 2019, los Estados miembros podrán decidir 

poner a disposición como pagos directos hasta el 15 % o, en el caso de Bulgaria, 
Estonia, España, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Fin-
landia y Suecia, hasta el 25 % del importe asignado a la ayuda financiada con cargo 
al Feader en el ejercicio de 2021 en virtud de la normativa de la Unión adoptada a 
raíz del Reglamento adoptado por el Consejo en virtud del artículo 312, apartado 2, 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Por consiguiente, el impor-
te correspondiente dejará de estar disponible como ayuda financiada en virtud del 
Feader. Esta decisión se notificará a la Comisión a más tardar el 31 de diciembre de 
2019 y en ella se establecerá el porcentaje elegido.».

4) En el artículo 22, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. Si el límite máximo para un Estado miembro establecido por la Comisión de 

conformidad con el apartado 1 es diferente al del año anterior como resultado de la 
decisión adoptada por ese Estado miembro en virtud del presente artículo, apartado 3;  
del artículo 14, apartados 1 o 2, del artículo 42, apartado 1; del artículo 49, apartado 1,  
párrafo segundo; del artículo 51, apartado 1, párrafo segundo; o del artículo 53, ese 
Estado miembro reducirá o aumentará de forma lineal el valor de todos los derechos 
de pago para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 4 del presente 
artículo.».

Artículo 3. Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor a los tres días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de marzo de 2019.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el Presidente; por el Consejo, el Presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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