
TAUL A DE CONT INGUT

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el pla per a millorar les ràtios de llevadors als hospitals
250-00030/12
Retirada 7

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències del CAP Cunit
250-00067/12
Rebuig 7

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera a la regió sanitària 
de Tarragona
250-00068/12
Rebuig 7

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, ser-
veis i fires
202-00011/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 8

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

3.10.25. Propostes de resolució

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
Esmenes presentades 8

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 8

Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del nou Hospital Josep Tru-
eta, a Girona
250-00498/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre l’augment de la despesa pública en cultura
250-00499/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

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 9
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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 9

Proposta de resolució sobre el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
250-00503/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials de Catalunya
250-00504/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució de suport a les dones afectades per esterilitzacions força-
des al Perú
250-00505/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

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 10

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
250-00507/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

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 11

Proposta de resolució sobre el compliment i el garantiment de l’exercici de la lli-
bertat en l’esport
250-00509/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

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 11

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 11

Proposta de resolució sobre la solució a la manca d’especialistes en nefrologia pe-
diàtrica a Lleida
250-00512/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

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 12

Proposta de resolució sobre la rehabilitació i l’activació del Vapor Ros, de Terrassa
250-00514/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

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 12

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

Proposta de resolució sobre la situació del servei de pediatria del CAP Vallès Oriental
250-00517/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12
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Proposta de resolució sobre la diplomàcia cultural de la Generalitat
250-00518/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre els agents rurals
250-00519/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

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 13

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 13

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 13

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 14

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 14

Proposta de resolució sobre el restabliment dels drets laborals dels mestres i els 
professors
250-00525/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 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 14

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
256-00019/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 15

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre l’estat de l’educació pública
300-00066/12
Presentació: GP PSC-Units 15

Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures
300-00067/12
Presentació: GP JxCat 15

Interpel·lació al Govern sobre les actituds negacionistes que posen en perill els drets 
de les dones
300-00068/12
Presentació: GP JxCat 16

Interpel·lació al Govern sobre la política universitària i de recerca
300-00069/12
Presentació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 16

Interpel·lació al Govern sobre el balanç del primer any de legislatura pel que fa a 
drets, autodeterminació, repressió i fracàs del diàleg amb l’Estat
300-00070/12
Presentació: SP CUP-CC 16
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Interpel·lació al Govern sobre el bloqueig del vaixell Open Arms al port de Barcelona
300-00071/12
Presentació: GP ERC 17

Interpel·lació al Govern sobre el judici als presos polítics catalans
300-00072/12
Presentació: GP ERC 17

Interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana
300-00073/12
Presentació: GP Cs 17

Interpel·lació al Govern sobre el procés separatista i les seves conseqüències per 
a tots els catalans
300-00074/12
Presentació: GP Cs 18

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de Peticions
412-00002/12
Ratificació del president 19
Elecció del vicepresident 19
Elecció de la secretària 19

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics
406-00002/12
Constitució, ratificació del president, elecció del vicepresident i elecció del secretari 20

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement perquè presenti els objectius de la Secretaria i els treballs 
sobre el pla nacional per a la universitat, la recerca i la innovació
356-00278/12
Sol·licitud 21

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

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Agrària de Joves 
Agricultors amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
353-00002/12
Substanciació 21

Compareixença en ponència d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
353-00003/12
Substanciació 21

Compareixença en ponència d’una representació de l’Institut Agrari Català Sant Isi-
dre amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
353-00004/12
Substanciació 21

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Municipis de 
Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la 
Proposició de llei d’espais agraris
353-00006/12
Substanciació 22

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació d’Empresaris Agra-
ris amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
353-00007/12
Substanciació 22
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Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi Oficial d’Enginyers 
Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’es-
pais agraris
353-00008/12
Substanciació 22

Compareixença de Carme Pous, presidenta de l’Associació Ajudam Predegent, da-
vant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre la situació 
de les persones amb deteriorament cognitiu lleu
357-00022/12
Substanciació 22

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 23
Convocada per al 23 de gener de 2019 23



Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització del 
paper reciclat en el Parlament i en 
els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990. 

Els documents publicats en el 
Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) són una 
reproducció fidel dels documents 
originals presentats al Registre 
General del Parlament.

La numeració del BOPC no està 
necessàriament vinculada a una 
sola data.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7798 
DL: B-20.066-1980

www.parlament.cat

www.parlament.cat


BOPC 241
21 de gener de 2019

2.10.25. Propostes de resolució 7 

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el pla per a millorar les ràtios de 
llevadors als hospitals
250-00030/12

RETIRADA

Retirada en la sessió 9 de la Comissió de Salut, tinguda el 17.01.2019, DSPC-C 153.

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències del CAP Cunit
250-00067/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió 9, tinguda el 17.01.2019, DSPC-C 153.

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera a la 
regió sanitària de Tarragona
250-00068/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió 9, tinguda el 17.01.2019, DSPC-C 153.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de 
comerç, serveis i fires
202-00011/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 26347).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 21.01.2019; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 25130 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 24.12.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 25130)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

2) Presentar als grups parlamentaris en seu parlamentària, en el termini màxim 
de 3 mesos, les conclusions sobre la planificació i coordinació de l’acollida de me-
nors no acompanyats derivades de les reunions efectuades fins ara.

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. 26136; 26152).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.01.2019; 10:30 h.
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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. 26153).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.01.2019; 10:30 h.

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 JxCat; GP Cs (reg. 26154; 26349).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.01.2019; 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 JxCat; GP Cs (reg. 26155; 26350).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.01.2019; 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 JxCat; GP Cs (reg. 26156; 26351).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.01.2019; 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 JxCat; GP Cs (reg. 26157; 26352).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.01.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials de 
Catalunya
250-00504/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 26158; 26353).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.01.2019; 10:30 h.

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. 26354).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.01.2019; 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. 26159).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.01.2019; 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 JxCat; GP Cs (reg. 26160; 26355).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.01.2019; 10:30 h.
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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. 26161).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.01.2019; 10:30 h.

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. 26162).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.01.2019; 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. 26163).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.01.2019; 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. 26164).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.01.2019; 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. 26165).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.01.2019; 10:30 h.
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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
250-00513/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 26166).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.01.2019; 10:30 h.

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 JxCat; GP Cs (reg. 26167; 26356).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.01.2019; 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. 26168).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.01.2019; 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. 26169).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.01.2019; 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. 26170).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.01.2019; 10:30 h.
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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. 26171).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.01.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els agents rurals
250-00519/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 26172; 26357).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.01.2019; 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 JxCat; GP Cs (reg. 26173; 26358).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.01.2019; 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 JxCat; GP Cs (reg. 26174; 26359).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.01.2019; 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 JxCat; GP Cs (reg. 26175; 26360).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.01.2019; 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 JxCat; GP Cs (reg. 26176; 26361).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.01.2019; 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 JxCat; GP Cs (reg. 26177; 26362).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.01.2019; 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. 26178).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.01.2019; 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. 26179).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.01.2019; 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. 26180).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.01.2019 al 22.01.2019).
Finiment del termini: 23.01.2019; 10:30 h.

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre l’estat de l’educació pública
300-00066/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 26081 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.01.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre l’estat de l’educació pública a Ca-
talunya, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
23 i 24 de gener de 2019, amb el text següent: 

– Sobre l’estat de l’educació pública a Catalunya.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures
300-00067/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 26525 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.01.2019

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, pre-
senta la Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures, per tal que sigui substan-
ciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 23 i 24 de gener del 2019, amb 
el text següent: 

– Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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Interpel·lació al Govern sobre les actituds negacionistes que posen 
en perill els drets de les dones
300-00068/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 26526 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.01.2019

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, pre-
senta la Interpel·lació al Govern sobre les actituds negacionistes que posen en perill 
els drets de les dones, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 23 i 24 de gener de 2019, amb el text següent: 

– Sobre les actituds negacionistes que posen en perill els drets de les dones.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre la política universitària i de recerca
300-00069/12

PRESENTACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 26575 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.01.2019

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre política universitària i de recerca, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 23 i 24 
de gener de 2019, amb el text següent: 

– Sobre política universitària i de recerca.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

Interpel·lació al Govern sobre el balanç del primer any de legislatura 
pel que fa a drets, autodeterminació, repressió i fracàs del diàleg 
amb l’Estat
300-00070/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 26576 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.01.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 
160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre balanç 
del primer any de la legislatura, pel que fa a drets, autodeterminació, repressió i fra-
càs del diàleg amb l’Estat, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir 
lloc els propers dies 23 i 24 de gener de 2019, amb el text següent: 
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– Sobre balanç del primer any de la legislatura, pel que fa a drets, autodetermi-
nació, repressió i fracàs del diàleg amb l’Estat.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2019
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Interpel·lació al Govern sobre el bloqueig del vaixell Open Arms al 
port de Barcelona
300-00071/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 26596 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.01.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la In-
terpel·lació al Govern sobre el bloqueig del vaixell Open Arms al Port de Barcelona, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 23 i 24 
de gener de 2019, amb el text següent: 

– Sobre el bloqueig del vaixell Open Arms al Port de Barcelona.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre el judici als presos polítics catalans
300-00072/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 26597 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.01.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la In-
terpel·lació al Govern sobre el judici als presos polítics catalans, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 23 i 24 de gener de 2019, 
amb el text següent: 

– Sobre el judici als presos polítics catalans.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana
300-00073/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 26603 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.01.2019

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la 
Interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana, per tal que sigui substanciada 
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en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 23 i 24 de gener de 2019, amb el text 
següent: 

– Sobre la seguretat ciutadana.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2019
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre el procés separatista i les seves 
conseqüències per a tots els catalans
300-00074/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 26604 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.01.2019

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la 
Interpel·lació al Govern sobre el procés separatista i les seves conseqüències per a 
tots els catalans, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els pro-
pers dies 23 i 24 de gener de 2019, amb el text següent: 

– Sobre el procés separatista i les seves conseqüències per a tots els catalans.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2019
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de Peticions
412-00002/12

RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT

La Comissió de Peticions, en la sessió tinguda el dia 17 de gener de 2019, d’acord 
amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, ha ratificat com a president 
el diputat Santi Rodríguez i Serra per a proveir la vacant causada per la renúncia de 
la diputada Yolanda López Fernández.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2019
La secretària de la Comissió, Rut Ribas i Martí; el president de la Comissió, 

Santi Rodríguez i Serra

ELECCIÓ DEL VICEPRESIDENT

La Comissió de Peticions, en la sessió tinguda el dia 17 de gener de 2019, d’acord 
amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, i a proposta del Grup Par-
lamentari de Ciutadans, ha elegit vicepresident el diputat Javier Rivas Escamilla en 
substitució del diputat Pol Gibert Horcas.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2019
La secretària de la Comissió, Rut Ribas i Martí; el president de la Comissió, 

Santi Rodríguez i Serra

ELECCIÓ DE LA SECRETÀRIA

La Comissió de Peticions, en la sessió tinguda el dia 17 de gener de 2019, d’acord 
amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, i a proposta del Grup Par-
lamentari Republicà, ha elegit secretària la diputada Rut Ribas i Martí en substitució 
del diputat Javier Rivas Escamilla.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2019
La secretària de la Comissió, Rut Ribas i Martí; el president de la Comissió, 

Santi Rodríguez i Serra
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4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics
406-00002/12

CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT, ELECCIÓ DEL VICEPRESIDENT 

I ELECCIÓ DEL SECRETARI

El dia 17 de gener de 2019, en la sessió que ha convocat el president del Parla-
ment, s’ha constituït la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics.

La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de confor-
mitat amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parla-
ment del 30 d’octubre de 2018, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Josep Costa i Rosselló
Francesc de Dalmases i Thió
Gemma Geis i Carreras
Anna Geli i España
Aurora Madaula i Giménez

Grup Parlamentari Republicà
Ernest Maragall i Mira
Mònica Palacín París
Bernat Solé i Barril
Marta Vilalta i Torres
Ruben Wagensberg Ramon

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Ramon Espadaler i Parcerisas
Ferran Pedret i Santos

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Lucas Silvano Ferro Solé

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

El Grup Parlamentari Republicà, al qual ha correspost la presidència de la Co-
missió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Par-
lament del 17 de gener de 2019, ha designat president el diputat Ernest Maragall i 
Mira, el qual ha estat ratificat per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del 
Parlament, ha elegit vicepresident el diputat Lucas Silvano Ferro Solé, i secretari, el 
diputat Francesc de Dalmases i Thió.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2019
El secretari de la Comissió, Francesc de Dalmases i Thió; el president de la Co-

missió, Ernest Maragall i Mira
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Universitats i Recerca 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè presenti els 
objectius de la Secretaria i els treballs sobre el pla nacional per a la 
universitat, la recerca i la innovació
356-00278/12

SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units, Lucas Silvano Ferro Solé, del 
GP CatECP (reg. 23132).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 15.01.2019.

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

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació 
Agrària de Joves Agricultors amb relació a la Proposició de llei 
d’espais agraris
353-00002/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei d’Espais Agra-
ris», el 15.01.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei d’espais agraris
353-00003/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei d’Espais Agra-
ris», el 15.01.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Institut Agrari 
Català Sant Isidre amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
353-00004/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei d’Espais Agra-
ris», el 15.01.2019.
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Compareixença en ponència d’una representació de la Federació 
de Municipis de Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació a la Proposició de llei d’espais agraris
353-00006/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei d’Espais Agra-
ris», el 15.01.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació 
d’Empresaris Agraris amb relació a la Proposició de llei d’espais 
agraris
353-00007/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei d’Espais Agra-
ris», el 15.01.2019.

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi Oficial 
d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei d’espais agraris
353-00008/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei d’Espais Agra-
ris», el 15.01.2019.

Compareixença de Carme Pous, presidenta de l’Associació Ajudam 
Predegent, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 
per a informar sobre la situació de les persones amb deteriorament 
cognitiu lleu
357-00022/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, tinguda el 16.01.2019, DSPC-C 147.
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 23

CONVOCADA PER AL 23 DE GENER DE 2019

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 72.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del 

Ple del Parlament, el 23 de gener de 2019, a les 10.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral.
2. Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a informar so-

bre l’acció del Govern davant el deteriorament dels serveis públics i les condicions 
laborals dels treballadors. Tram. 350-00004/12. Ple del Parlament. Substanciació.

3. Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a informar 
sobre l’acció del Govern davant la greu situació laboral i les reivindicacions dels 
servidors públics de l’Administració i el sector públic de la Generalitat. Tram. 350-
00005/12. Ple del Parlament. Substanciació.

4. Decret llei 8/2018, del 20 de desembre, pel qual s’autoritza la creació de 750 
places del Cos de Mossos d’Esquadra i 250 places del Cos de Bombers de la Gene-
ralitat de Catalunya. Tram. 203-00008/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació 
sobre la validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 240, 10).

5. Proposició de llei de mesures per a la despolitització dels òrgans de govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Tram. 202-00027/12. Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat (text 
presentat: BOPC 158, 11).

6. Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Tram. 202-00030/12. Tots els grups parla-
mentaris. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 206, 10).

7. Interpel·lació al Govern sobre l’estat de l’educació pública. Tram. 300-00066/12. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures. Tram. 300-00067/12. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre les actituds negacionistes que posen en perill els 
drets de les dones. Tram. 300-00068/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 
Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la política universitària i de recerca. Tram. 
300-00069/12. Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre el balanç del primer any de legislatura pel que 
fa a drets, autodeterminació, repressió i fracàs del diàleg amb l’Estat. Tram. 300-
00070/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Cons-
tituent. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre el bloqueig del vaixell Open Arms al port de 
Barcelona. Tram. 300-00071/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre el judici als presos polítics catalans. Tram. 
300-00072/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana. Tram. 300-00073/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.



BOPC 241
21 de gener de 2019

4.55.15. Convocatòries 24

15. Interpel·lació al Govern sobre el procés separatista i les seves conseqüències 
per a tots els catalans. Tram. 300-00074/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Subs-
tanciació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la competitivitat de 
l’economia catalana. Tram. 302-00047/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de l’any trans-
corregut des de les eleccions del 21 de desembre de 2017 i la vulneració dels drets 
civils i polítics. Tram. 302-00050/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal. Tram. 
302-00051/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’exercici de drets i lli-
bertats fonamentals. Tram. 302-00053/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la formació professio-
nal. Tram. 302-00048/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 
i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre contaminació, qualitat 
de l’aire i salut pública. Tram. 302-00049/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el foment del món rural 
i de l’alta muntanya. Tram. 302-00052/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2019
El president, Roger Torrent i Ramió
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